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% 39,9 Hissenin Ewe Enerji
A.G. Devri
39.9 % Of The Shares Were
Transferred To Ewe Enerji A.G.

SERÜVENİM
İZ

Sap I-Su Kullanımına
Başlanması
Sap I-Su System Was Commissioned
200.000 Abone Sayısına Ulaşılması
The Number Of Subscribers Reached
To 200.000
%80 Hissenin Ewe
Ag’ye Geçmesi
The Management Was Transferred
To Ewe

“Altın Kaynak” Doğalgaz
Altyapı Yatırımlarına
Başlanması

5 Yıllık Sürenin Tamamlanması
5 Year Period Completed

Altin Kaynak Natural Gas
Infrastructure Investments
Started
Konutta İlk
Doğalgazın
Kullanılması

2003
Türkiye’deki İlk Doğalgaz
Dağıtım İhalesi (Kayseri)
Kayseri Natural Gas
Distribution Tender Organized
Kayseri İli Doğalgaz
Dağıtım Lisansı
Alınması
Kayseri Natural Gas
Distribution License Was
Acquired

2008
2007

First House Met
With Natural Gas

Şirketin Çalık Grubuna Devri

2004

The Company Was Acquired By
Calik Group
Şirket İsminin Kayserigaz Olarak
Değiştirilmesi
The Name Of The Company Was
Changed to Kayserigaz
Kayserigaz Yerleşkesine
Taşınılması
Kayserigaz Moved To Its
Campus
İlk Kampanyanın Yapılması
(Tanışma Kampanyası)
First Campaign

We have been thro
adventure on this ugh a successful
with strong belief road as we set off
in our hearts.
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OUR

HISTORICAL

ADVEN TURE

2010
0 Faiz 15 Ay Taksit Kampanyası
Başladı.

2009

0 Interest 15 Months Instalments
Campaign Started

House Campaign

İş Zekası Projesi Uygulanmaya
Başlandı

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri
Yönetimi Belgesi Alındı

Business Intelligence Project
Applied

ISO 10002 Customer Complaints
Management Certificate was obtained

Kayserigaz Maskotu
“Dolgi” Doğuyor

ISO 27001 Bilgi Güvenliği
The Character of “Dolgi” And the Belgesi Alındı

Story Book Was Introduced
Sap Crm Kullanımına
Başlanılması
The Sap Crm System Was
Commissioned
Kayserigaz Adı Tescillendi

Ev Kampanyası Başladı.

ISO 27001 Information Security
Certificate received

8 Yıllık İhale Şartnamesi
Tamamlandı
8-year Tender period was
completed.
300.000 Abone Sayısına
Ulaşılması
The company reached
300.000 subscribers.

Trade Mark “Kayseri’gaz” Is
Now Registered
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YÖNETİM KURULU
BAŞKANININ MESAJI
etleri
“Kayserigaz tüm faaliyra
rası
ve hizmetlerinde ulusgela
çirerek,
standartları hayata en iyi ve
müşterilerimize
n
en kaliteli hizmeti vere
aline
şirketlerimizden biri hge
ldi.”

Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sayın Müşteriler, Sayın Meslektaşlar,
Kayserigaz ailesinin bir üyesi olarak, geçtiğimiz
yıllardaki gibi 2011’de de gerçekleştirilen
stratejik büyüme ve satış hedeflerinden memnun
olduğumu söylemekten mutluluk duyuyorum.
Kayserigaz tüm faaliyetleri ve hizmetlerinde
uluslararası standartları hayata geçirerek,
müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti
veren şirketlerimizden biri haline geldi.
Sürdürdüğü faaliyetler ve geliştirdiği hizmetler
ile birçok yeniliğe imza atan Kayserigaz Türkiye
doğalgaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli
katkılar sağladı; sektörünün yenilikçi ve öncü
şirketlerinden biri oldu.

Ladies and Gentlemen,
Dear Customers, Dear Colleagues,
As a member of the Kayserigaz family, I’m glad to
say that I’m very happy with the strategic growth
and sales targets we achieved in the year 2011
compored to previous years.
Kayserigaz, by actualizing international standards
in all activities and services, have become one of
the companies offering the best and top-quality
service to the customers. Leading the way thanks
to its activities and services, Kayserigaz have made
significant contributions to the development of Turkish natural gas distribution industry and become
one of the innovative and leader companies.
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MESSAGE F ROM CHAIRMAN
OF BOARD OF DIRECTORS

Değişen ve her geçen gün daha çok
küreselleşen dünyada Türk enerji sektöründe
etkin bir rol oynamayı başarabilen Kayserigaz
Kayseri’deki müşterilere güvenilir bir hizmet
sağlamak ve sektörde gerçek bir lider olmak için
mükemmel bir konumda yer aldığının bilinciyle
hareket etmektedir.
Bayanlar ve Baylar, 2011 yılında yine
müşterilerimizin yararına birçok başarılı
proje gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yıl var ve
stratejilerimiz kapsamında yeni hedeflere doğru
ilerlemeye devam edeceğiz. EWE ve diğer
hissedarlar adına, müşterilerimize verdikleri
hizmetlerden, şirket başarılarına yaptıkları
katkılardan ve birbirleri arasındaki takım
ruhu ve saygılı işbirliğinden dolayı Kayserigaz
personeline teşekkür etmek istiyorum.
Kayserigaz 2012 yılında da Kayseri toplumu için
temiz ve rahat enerjinin simgesi olmaya devam
ediyor.
Saygılarımla,

Kayserigaz, which strived to play an active role
in the Turkish energy sector, will operate and act
in conscious of being in an excellent position to
provide the citizens of Kayseri with dependable
services and thus to become an actual leader in
the industry.
Ladies and Gentlemen, in 2011, we once again
performed many successful projects for the benefit of our customers. As we are heading to a
new year, we will continue to show our general
performance again by paying close attention to
the needs of our customers. On behalf of EWE and
other partners, I’d like to thank the personnel of
Kayserigaz for offering our customers such services,
contributing to our achievements and creating
a team spirit and respectful cooperation among
them. Kayserigaz will continue in 2012 to be the
symbol of clean and comfortable energy for the
people of Kayseri.
Yours Truly.

“Kayserigaz , with
and internationastrong local roots
an excellent positil links, is in
reliable service toon to provide a
Kayseri and be a the customers in
true leader in the
industry.”

Willem SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı
Vice Chairman of Board of Directors
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WILLEM SCHOEBER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRE

YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ

Kurulu Üyesidir.
Dr. Willem Schoeber 2010 Ağustos ayından beri EWE AG Yönetim
ile işbirliğinden ve Polonya ile
SWB
üzere,
olmak
alanı
Kendisi, öncelikle geleneksel enerji üretimi
yılından beri swb AG Yönetim
2007
r
Schoebe
Dr.
dur.
sorumlu
lerinden
faaliyet
Türkiye’deki holding
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
rası lokasyonunda yönetici
Dr. Schoeber swb’ye geçmeden önce, başta Shell’in birçok uluslara
de çalıştı.
sektörün
enerji
a
boyunc
yıl
30
pozisyonunda olmak üzere, yaklaşık
a doktora sahibidir.
alanınd
isliği
mühend
proses
r
Schoebe
Dr.
doğan
a’da
1948 yılında Holland
Dr. Willem Schoeber has been on the Board of Management of EWE AG since August 2010. He is
responsible for the Group’s activities in Poland and Turkey, and for the cooperation with swb, notably concerning conventional power generation. Dr. Schoeber has nearly 30 years of experience
in the energy business. Amongst other things he worked in various management positions on several international sites of Shell. He was born in 1948 in the Netherlands and has a PhD in Process
Engineering.
DR. WERNER BRINKER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF EWE AG

1998’den beri EWE AG’nin Yönetim Kurul
u Başkanı olan Dr. Werner Brinker, EWE
Grubu’nun
stratejik yönelimi ile Enerji ve Telekomün
ikasyon iş alanlarını geliştirmekten sorum
ludur.
Dr. Brinker, enerji sektöründe 30 yılı aşkın
bir deneyime sahiptir. Kariyerine 1978’de
EWE’de
başlamıştır. İlk olarak gaz alımından sorum
lu olmuş, ardından atık yönetimi departman
ını
kurmuştur. Dr. Brinker daha sonra Hann
over’deki PreussenElektra AG (günümüzd
e E.ON Energie AG) şirketine geçmiş ve burada ana
satış departmanının imza yetkilisi ve yöne
ticisi rolünü
üstlenmiştir. 1996’da EWE AG’ye dönerek
teknolojiden sorumlu Kurul Üyesi olarak
Yöne
tim
Kurulu’na katılmıştır.
Dr. Brinker, 1952’de Lingen, Almanya’da
doğmuş, Braunschweig Teknik Üniversitesi
’nde eğitim
görmüş ve 1990’da inşaat mühendisliği bölüm
ünde doktorasını almıştır.
and
Dr. Werner Brinker, who has been the Chairman of EWE AG since 1998, is responsible for developing strategic orientation
energy in the telecommunication areas of EWE Group.
resDr. Brinker has more than 30 years of experience in the energy industry. He began his career at EWE in 1978. He was initially
to
switched
Brinker
Dr.
Subsequently
department.
management
waste
the
up
build
to
on
going
before
purchasing,
gas
for
ponsible
sales
main
the
of
director
and
PreussenElektra AG (today: E.ON Energie AG) in Hannover, where he was an authorized signatory
department. In 1996 he returned to EWE AG, joining the Board of Management as Board member with responsibility in technology.
Dr. Brinker was born in 1952 in Lingen, Germany, studied at Brunswick Technical a University and obtained his doctorate
engineering in 1990.
HASAN ERBİL DOYURAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

in civil

Mart 2010’da EWE Enerji CEO – Genel Müdürlük görevine atanan
Hasan Erbil Doyuran, aynı
zamanda 2010 Mayıs ayından itibaren, şirketin Türkiye’de
bulunan üç iştiraki olan Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. ve EWE Doğalgaz Sanayi ve Ticaret
A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakülte
si’nden mezun olan Doyuran, Pricewaterhousecoopers’da Denetim Müdürlüğü yapmış
, İktisat Grubu ve Çalık Holding
Medya, Finans ve Enerji şirketlerinde çeşitli yönetim pozisyon
larında çalışmıştır. EWE Enerji’deki
görevinden önce Hasan Erbil Doyuran, iki yıl boyunca Bursaga
z Genel Müdürlük görevini
yürütmüştür. 1965 yılında Bursa’da doğan Doyuran, evli ve
iki çocuk babasıdır.

ve Officer of EWE Enerji A.Ş. and as member of the Board of DiHasan Erbil Doyuran has been serving as CEO – Chief Executi
z A.Ş., Kayserigaz A.Ş., EWE Doğal Gaz San. ve Tic. A.Ş. since
rectors at all of its three affiliated companies in Turkey: Bursaga
Business Administration Faculty, performed in PricewaterhouMay 2010. Doyuran, graduated from the Marmara University
and media companies of İktisat Group, and energy companies
secoopers as Audit Manager and as an executive in finance
in
er position in Bursagaz for 2 years. Doyuran was born in Bursa
of Çalık Holding. Lastly he had assumed the General Manag
1965. He is married and has two children.
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MEMBERS OF BOARD
ALEXANDER VON LED
EBUR
YÖNETİM KURULU ÜYE
Sİ
MEMBER OF BOARD OF
DIRECTORS

itibaer von Ledebur, Mayıs 2010’dan
düzey yöneticilerinden Alexand
olan
ki
iştira
üç
Almanya’da EWE AG’nin üst
nan
tin Türkiye’de bulu
olarak ve aynı zamanda şirke
olarak gören EWE Enerji A.Ş.’nin CFO’su
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi
.
San
ve
Tic.
z
alga
ve EWE Doğ
a) İşletme
any
(Alm
Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş.
esi
ersit
Üniv
au
Kiel’de doğan Bay Ledebur, Pass
a,
any
Alm
1965
r.
lararası
tadı
ulus
mak
e,
rev yap
Grubu’na katılmadan önc
r. 2010’un başlarında EWE AG
Avrua,
Asy
bur,
Fakültesi’nden mezun olmuştu
Lede
ne başlayan Bay
imi işinde profesyonel kariyeri
ssag
Preu
an
Germ
ti
petrol ve gaz araştırma ve üret
şirke
an
larında, Alm
tli Finans Müdürlüğü pozisyon
pa ve Güney Amerika’da, çeşi
ır.
mışt
v yap
şirketi OMV E&P GmbH’de göre
Energie GmbH ve Avusturya

Alexander von Ledebur has been serving as CFO – Chief Finance
Officer of EWE Enerji A.Ş. since May 2010 and
for the same time as member of the Board of Directors at all of
its three affiliated companies in Turkey: Bursagaz
A.Ş., Kayserigaz A.Ş. and EWE Doğalgaz Tic. ve San. A.Ş. Ledebur
is German, born in Kiel in 1965 and graduated at the Business Administration Faculty of Passau Universi
ty (both cities in Germany). Prior to joining the EWE
group in early 2010 he started his professional career in the internat
ional oil and gas Exploration & Production
business serving more than 15 years in numerous Finance Manage
ment positions for German Preussag Energie
GmbH and Austrian OMV E&P GmbH in Asia, Europe and South
America.

OSMAN SAİM DİNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEMBER OF BOARD OF DIRECTO
RS

General Electric
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent ünvanı alan Dinç,
yaptıktan
görevi
ilik
ve TPAO gibi ulusal ve uluslararası firmalarda yönetic
Çalık
firması
gösteren
faaliyet
a
sonra 2007 yılında Holding’in enerji alanınd
Enerji’de
Çalık
a
zamand
aynı
Dinç
tır.
atanmış
olarak
Enerji’ye Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
Osman Saim Dinç, who obtained a professor degree from Istanbu
l Technical University, was assigned to the Çalık Energy, a company
of Holding
operating in the field of energy, as General Manager in 2007,
after his management positions in some national and international compan
ies such as
General Electric and TPAO. Dinç is also the Board Member of
Çalık Energy.

KEMALETTİN CENGİZ TEKİNSOY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
1959 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan
sonra, 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981–1983 yılları
arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü 1,5 yıl özel
sektörde şantiye şefi olarak çalışan Kemalettin TEKİNSOY, 1984 yılından beri Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ nde görev yapmaktadır. TEKİNSOY evli ve bir çocuk babasıdır.

Tekinsoy was born in Kayseri in 1959. After
concluding his primary and secondary
education in Kayseri, he graduated from
the Department of Architecture of Ankara
University Faculty of Engineering and Archi
tecture. After working in the private sector, he performed his military service as reserv
e officer between the years 1981-1983.
Then, Tekinsoy worked in the private secto
r for 1.5 years as a construction supervisor
and since 1984, has been serving in the
Kayseri Metropolitan Municipality. Tekin
soy
is married and has one child.

11

ÜR
D
Ü
M
L
E
N
GE
MESAJI
ığımız
n teknolojilere yapt
so
de
de
em
ön
d
i
e
“Önümüzdek
lı yaklaşımımız il
ak
od
i
er
şt
ü
m
,
ız
eğiz .”
yatırımlarım
vermeye devam edec
i
et
m
iz
h
i
iy
en
e
müşterilerimiz
Değerli Hemşerilerimiz;
Enerji sektöründe yaşanan gelişim, gerek
kurumların gerekse bireylerin yaşamlarını
derinden etkiliyor. Tüketici talepleri bu hızlı
değişim ve yeniliklerle şekillenirken, bu sürece
öncülük etmek kurumları başarıya taşıyan
unsur olarak öne çıkıyor. Sadece bugünün
değil, yarının tüketici beklentilerini de doğru
analiz eden ve hedeflerini bu doğrultuda
konumlandıran kurumlar, markalaşma
süreçlerini başarıyla tamamlıyor.
Kayserigaz olarak, biz de faaliyetlerimize
bu bilinçle yön veriyoruz. Bugüne kadar
müşterilerimize güvenli ve sorunsuz gaz arzının
yanı sıra talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik pek çok katma değerli hizmet sunduk;
sunmaya da devam ediyoruz. Uzman
çalışan kadromuzun yaratıcı gücü ve değerli
iş ortaklarımızın katkılarıyla geliştirdiğimiz
bu iş sürecimiz, birey ve kurumların yaşam
akışlarının temel öğesi konumuna ulaşmasında
önemli bir misyon üstleniyoruz.
Dear citizens of Kayseri,
Developments in the energy industry have
impacts on the lives of both corporations and
individuals. Customer demands are shaped
with such fast changes and innovations, and
leading this process is the main element for
corporations and institutions to become successful.
Corporations which correctly analyze both today’s
and tomorrow’s customer expectations and
establish their targets accordingly completes their
branding process successfully.
We, as Kayserigaz, shape our activities with
this understanding. In addition to providing our
customers with a safe and trouble-free natural
gas supply, we have offered and continue to
offer many added-value services to meet their
needs. This business process we have developed
thanks to the creative power of our employees
and contributions of our valuable partners makes
us undertake an important mission in the lives of
individuals and institutions.
12
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MESSAGE F ROM
GENERAL MANAGER
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and innovation abi
Bu çalışmalar; Kayserigaz ailesinin iş yapma
kültürünü yüksek standartlara taşımak, süreçlerimizde
maliyetlerimizi düşürecek önemler almak,
verimliliğimizi artırmak, yönetim ve pazarlama
fonksiyonlarında ortak hedefe yönelmek ve tüm
bu çabalarımızda çalışanlarımızın kararlı ve
özverili desteği bugünlerimizin mimarı olmuştur.
Bu yaklaşımlarla hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren
yönetim ekibimize ve çalışanlarımıza teşekkür
ediyorum.
Günümüzde, tüketiciye sunulan ürünün yanı
sıra sunulan hizmetin kalitesi de ürün kadar
etkili olmaktadır. Bu nedenle, Kayserigaz olarak
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla teknolojiyi yakalayan
yenilikçi gücümüzle ve müşteri hizmetleri ekibimizle
hizmet kalitemizi sürdürmeyi ilke olarak benimsedik.
Önümüzdeki dönemde de son teknolojilere yaptığımız
yatırımlarımız, müşteri odaklı yaklaşımımız ile
müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam
edeceğiz.
“Yeşil ile barışık, mavi ile dost, Temiz bir Kayseri için”
doğalgaz kullanımını artırmayı hedefleyerek, , daha
temiz bir çevre için de önemli bir sorumluluk üstlendik.
Bu bağlamda; farklı konularda desteklediğimiz
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle,
paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya
devam ediyoruz.

“Doğalgaz dağıtım hizmetlerini
güvenli, ekonomik ve ileri
teknolojiler kullanarak Kayseri
Halkı’na ulaştırırken , sorunsuz
hizmet anlayışımız ile
tahakkuk ve faturalandırma
sürecinde ayda 180.000 sayaç
okuyoruz.”
The activities and works we have carried out to have
higher standards of operational culture, to take measures
decreasing our costs, to increase our productivity,
to adopt a common objective in management and
marketing functions have established our current position
with the decisive and devoted support of our employees.
I’d like to thank all our administrative staff and employees
for making our targets and goals come true.
Today, the quality of service being offered to the
consumer is as important as the product itself. Therefore,
we have adopted the principle of maintaining our service
quality by means of our investments, innovative power
capturing technological advancements and our customer
services team.
In upcoming years, we will continue to offer the topquality service through our investments in latest
technologies and customer-oriented approach.
By aiming to increase the use of natural gas “for a
clean Kayseri at peace with green and friends with
blue”, we shoulder an important responsibility for a
cleaner environment. In this context, we keep creating
sustainable value for our stakeholders through our
corporate social responsibility activities in various areas.
13

eye de
ve öğrenm
e
y
e
m
r
ti
kim
i geliş
şı”’nın hâ
ı
y
a
l
“Kendimiz
n
a
t
e
en
ren , “hizm
bugününd
in
n
i’
r
olanak ve
e
s
y
a
K
izi
apımızla
olduğu y
stratejilerim
p
ü
n
ü
ş
ü
ını d
uz .”
çok yarın
i kuruyor
iz
im
ğ
e
c
e
l
ek ge
belirleyer

Uluslararası düzeyde bir şirkete dönüştürdüğümüz
Kayserigaz; enerji sektöründe, yenilikçi bir çizgi
benimseyerek ve bugün Türkiye’nin önde gelen
doğalgaz dağıtım firmaları arasındaki yerini aldı,
doğalgaz kullanımının yaygınlaştığı güzel şehrimizde
ise müşterilerimizin çıkarlarını kendi çıkarlarımızın
üstünde tutarak halkın büyük beğenisini kazanmış
olmanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz.
Doğalgaz şebekemizi uluslararası standartlara sahip
malzemelerden, testlerini hassasiyetle yaparak
güvenli bir şekilde gaz arzını sağlayacak şekilde
meydana getirdik. Alt yapı yatırımlarımız sonucunda
2011 yılsonu itibariyle toplamda 217 km çelik hat,
1.308km PE hat, 486 km servis hattı ile toplamda
2011 km’ yi aşan boru hattımız ile Türkiye’nin en
büyüklerinden biri haline gelmeyi başardık.
Doğalgaz dağıtım hizmetlerini güvenli, ekonomik
ve ileri teknolojiler kullanarak Kayseri Halkı’na
ulaştırırken, sorunsuz hizmet anlayışımız ile tahakkuk
ve faturalandırma sürecinde ayda 180.000 sayaç
okuyoruz.
Doğalgaz dağıtımı yaparken risk oranı yüksek bir
sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığıyla, Kayseri
halkına sürekli, emniyetli, güvenli gaz arzını sağlamak
için 365 gün 24 saat çalışmalarımızı aralıksız devam
ediyoruz.
Kayseri halkına sürekli gaz arzıyla kesintisiz ulaşarak,
aile ekonomisini desteklediğimizi aylık olarak
web sitemizde yayınladığımız yakıt karşılaştırma
tablolarımızla vurgulayarak, abonelerimizin %98’lere
ulaşan memnuniyet oranlarıyla hizmet kalitemizi
zirveye taşıyarak, Kayseri’nin yaşam tarzına yön
veren bir kuruluş olmaktan mutluyuz.
Kayseri’nin her caddesine, her sokağına hizmeti
ulaştırmanın, Kayseri’nin imarlı alanlarının
tamamında doğalgaz kullanımının mümkün
kılınmasıyla verdiğimiz sözlerini tutmanın gururunu
da doğalgaz kullanan her eve ekonomik katkı ve
konfor olarak taşıyoruz. Tüm konutlarda en çevreci, en
verimli, en ekonomik, en konforlu yakıtın kullanılması
için kampanyalarımıza, pazarlama faaliyetlerimize
devam ediyoruz. 2011 yılı Ağustos ayında startını
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We have transformed Kayserigaz into an international
company, and by adopting an innovative approach in
the energy industry, we act with the understanding of
being one of the leading companies in the Turkish natural
gas distribution market, operating for the benefit of
mainly our customers in our beautiful city where the use
of natural gas has been extended and with the conscious
of having the ear of our citizens.
We established our natural gas network with materials in
international standards, by performing its tests carefully
and in a way to enable it’s supplyof natural gas safely.
As a result of our infrastructure investments, as of the
end of 2011, we succeeded to become one of the largest
companies of Turkey, with 217 km steel, 1.308 km
polyethylene main pipeline and 487 km polyethylene
service pipeline, which make 2.012 km natural gas
pipeline in total.
When offering natural gas distribution services by using
safe, economical and advanced technologies, we read
180.000 gas meters a month during the collection and
billing period based on our trouble-free service approach.
When performing the distribution of natural gas, we are
aware of the fact that we operate in a high-risk industry
and thus we keep working 24 hours a day 365 days a
year in order to a maintain continuous, safe and secure
gas supply to the citizens of Kayseri.
We, as Kayserigaz, are happy for being an institution
guiding the lifestyle of Kayseri, by providing an
uninterrupted gas supply, highlighting our support to the
family economy through comparison tables featured on
our website every month and achieving higher levels of
service through a customer satisfaction rate at 98%.
We take justified pride of delivering service to every
street of this city and keeping our promises by making
it possible for every area of Kayserigaz to use natural
gas by offering economic contribution and comfort to all
houses using natural gas. We continue our special offers
and marketing activities for every house to use the most
eco-friendly, most efficient, economical and comfortable
fuel. Through our “House Campaign” which started in
August 2011 and attracted great attention in the industry,
we felt the joy of presenting a house to one of subscribers
as a gift.
As a result of aiming to bring the comfort of natural gas
to every citizen in the shortest time possible, we increased
the number of our subscribers by 156% and as of the end
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verdiğimiz ve sektörümüzde de olağanüstü ilgiyle
karşılanan “Ev Kampanyası’’ isimli kampanyamızda
doğalgaz abonesi olan bir vatandaşımıza ev verme
mutluluğunu yaşadık.
Şehrin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı bir an önce
doğalgazla buluşturabilmeyi amaç edinmemizin
sonucunda 3 yılda abone sayımızı yüzde 156 oranında
artırarak 2011 yılı sonu itibariyle 315.232 BBS abone
sayısına 287.392 BBS’ gaz kullanıcı sayısına ulaştık.

“We, as Kayseri
gaz , carefully
identify
the potential w
ays of achievin
g our
objective and co
ntinue our wo
rks in
order to impro
ve our current
success
and become a
stronger compa
ny not
only in our co
untry, but also
in the
international
arena .”
of 2011, we reached 315.232 BBS subscribers and 287.392
natural gas users.

İnsana ve bilgiye yapılan yatırımlar günümüzde
büyük önem arz ediyor ve bu bağlamda 2005
yılından itibaren uygulamakta olduğumuz ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 yönetim
sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim Sistemlerimize
‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ anlayışımızın gereği
olarak ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi belgesini
ekleyerek başarı hikâyelerimizi taçlandırmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.

Today, investments which are made in the man power
and information are highly important. In this context,
we, as a requirement of our “Unconditional Customer
Satisfaction” understanding, we obtained ISO 10002
Customer Complaints Management Certificate in
addition to our integrated management systems covering
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO 27001
management systems we have been applying since
2005, and thus we have justified pride of crowning our
success stories.

Kendimizi geliştirmeye ve öğrenmeye de olanak
veren, “hizmet anlayışı”’nın hâkim olduğu yapımızla
Kayseri’nin bugününden çok yarınını düşünüp
stratejilerimizi belirleyerek geleceğimizi kuruyoruz.
Kayseri’den aldığımızı Kayseri’ye verme düşüncesiyle
sosyal sorumluluklarımızı çok farklı alanlarda
özellikle çevresel duyarlılığımızı ön plana çıkaracak
etkinliklerle gerçekleştiriyoruz.

Our structure and organization which is based on the
“understanding of service” enable us developing and
training ourselves and accordingly, we think about
the future of Kayseri more than today and we establish
our future by defining the strategies. Our approach is
to provide Kayseri with the things we get from it, and
we develop our social responsibility vision by means of
activities pointing out our sensitivity to the environment.

Kayserigaz olarak gücümüzü müşterilerimizin,
hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın tüm iş süreçlerine
gösterdiği özen ve destekten alıyoruz. Enerji sektöründe
öncü kuruluşlar arasında yer alan şirketimiz,
önümüzdeki yıllarda da müşterilerine beklentileri
üzerinde hizmet sunan, hissedar ve çalışanlarının
ortağı ve mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket
olmak için çalışmaya devam edecek.

As Kayserigaz, we take our power from the attention and
support that our customers, shareholders and employees
show in every business processes. Our company,
which is among the leaders of energy industry, will
continue to provide its customers with services beyond
their expectations, and to operate as company which
the shareholders and employees are proud of being a
partner and member of.

Bu başarıları kazanmamıza vesile olan tüm
çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza
teşekkür ediyor “Yeşil ile barışık, mavi ile dost, Temiz
bir Kayseri için” tüm kadromuzla Kayseri’ye hizmet
etmekten onur duyduğumuzu vurgulamak istiyorum.

I tender my thanks to all employees, customers and
business partners contributing such achievements and
would like to underline that we are proud of providing
service for Kayseri with all our personnel and staff “for a
clean Kayseri at peace with green and friends with blue”.

Saygılarımla.

Best Regards.

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür
General Manager
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Hasan Yasir BORA
Atilla KARAGÖZ
Ceyhun BAHTİYAR
Bülent COŞKUN
Kahraman DİNÇER
Ercüment TÜRKER
Murat AKDAĞ
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Genel Müdür General Manager
Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Maneger
Pazarlama & Müşteri Hizmetleri Müdürü Marketing & Customer Service Manager
İşletme & Bakım Müdürü Operatıons & Maintenance Manager
Bilgi Teknolojileri Müdürü Information Technologies Manager
Mali İşler Müdürü Financial Affairs Manager
Proje Müdürü Project Manager
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ORGANİZASYON
YAPIMIZ

CHAR T
ORGANISATION

Genel Müdür
General Manager

İnsan Kaynakları
Human Resources

Stratejik Plan .Risk
Yönetimi

Yönetim Sistemleri
Management Systems

Kurumsal İletişim

Strategic Plan . Risk Management.

Institutional Communication

Hukuk Müşavirliği
Legal Consultancy Dep.

Genel MüdürYard.
Teknik

Genel Müdür Yard.
Mali

Vice General Manager Technical

Vice General Manager Financial

İşletme Bakım
Müdürü

Marketing and Customer Services Manager

Business Development

İşletme Bakım
Müdür Yard.
Vice Operation Maintenance Manager

Satınalma

Malzeme Kontrol
Depo Sevkiyat

İşletme Bakım

Material Cont. Storage Services

Paz. ve Müş. Hiz. Müdürü

İş Geliştirme

Operation Maintenance Manager

Purchase

Müşteri
Hizmetleri

Customer Services

Pazarlama
Marketing

Operation
Maintenance

Mali İşler Müdürü
Financial Affairs Manager

Proje Müdürü
Project Manager

Mali İşler Müdür Yard.
Financial Affairs Vice Manager

İç Tesisat

Interirrior Installation

Harita-GIS
Map& GIS

Muhasebe
Accounting

Proje Tasarım
Project Design

Proje
Uygulama

Project Application

İdari İşler

Administrational Affairs

Finansman
Financing

Tahsilat
Collection

SAP Mali Modüler
Bilgi Teknolojileri Müd.
Information Technologies Manager

Bilgi
Teknolojileri

Information Technologies

SAP Economic Modular

Bütçe Raporlama
Budget/Reporting

Tahakkuk
Realization

KAYSERİGAZ
YÖNETİM
K AYSER
POLİTİKASI MANAGİEGMAEZ
NT
POLICY

Vizyonumuz
Enerji sektörünün model şirketi olmak
Misyonumuz
Enerji Sektöründe;
Ekip ruhunu oluşturmuş, Kayserigaz’lı olmanın
ayrıcalığını yaşayan çalışanlarımızla,
İnsana, çevreye ve hukuka saygılı davranarak,
İleri teknolojiyi kullanıp ilklere imza atarak,
Farklı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla,
Kendimizi sürekli geliştirerek,
Müşterilerimizi memnun edici hizmetler sunmak
Temel Değerlerimiz
Başarma azmi ve sonuç odaklılık
Özgüvenli lider çalışanlar
Dürüstlük ve şeffaflık
Etkin iletişim
Sorumluluk alma
İnsana, çevreye ve hukuka saygı
İleri teknolojiyi kullanmak
Sosyal sorumluluk
Müşteri memnuniyeti
Yönetim Sistemleri Politikalarımız
Kalite Politikamız Iso 9001
Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve
müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, toplum hayatına
somut katkılar sağlamayı,
Sektörümüzle ilgili konularda kamuoyunun
farkındalığını artırarak etkin ve söz sahibi bir çekim
merkezi haline gelmeyi,
Sürekli iyileştirmelerimizle sorunlar oluşmadan önlem
almayı,
Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasal mevzuatlara uymayı
ve şeffaf olmayı,
Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza
yansıyacak mükemmel sonuçlara ulaşmak için etkin
bir iletişim kurmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmayı,
Çevre dostu süreçler geliştirerek daha az atık
üretmeyi, doğal kaynakları optimum şekilde
kullanmayı,
Tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak,
riskleri en alt düzeye indirmeyi, çalışanlarımızın,
müşterilerimizin ve toplumun sağlik ve güvenliğine
saygili olmayi,
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Our Vision
Being a model company in the energy industry.
Our Mission
In the energy industry, together with our employees
who have the team spirit and live the privilege of
being a part of Kayserigaz;
Respecting the human, environment and law,
Leading the way by utilizing advanced technologies,
Adopting distinctive and solution-oriented approaches,
continuously, improving ourselves
Providing our customers with satisfactory services.
Our Core Values
Determination for success and result orientation
Confident and leaing employees
Honesty and transparency
Effective communication
Taking responsibility
Respecting the human, environment and law
Utilizing advanced technology
Social responsibility
Customer satisfaction
Management System Policies
Iso 9001 Quality Policy
We, as Kayserigaz, undertake;
Provide tangible contributions to the community with
our management system compliant with the use
and procedures and our understanding of customer
orientation,
Raising the awareness of the public on industry-related
issues and turning into an effective and dominant
centre of attraction,
Taking measures by means of continuous
improvements before the problems occur,
Being in compliance with applicable legislations and
acting in transparency in all activities,
Establishing an effective and active communication
with our employees, customers and the public to
achieve excellent outcomes,
Following up and utilizing technological
advancements,
Producing less waste and using natural resources in
an optimum manner, by developing eco-friendly
solutions,
Minimizing the risks by performing risk analyses and
respecting the health and safety of our employees,
customers and the public in all activities.
Iso 27001 Information Security Policy
We, as Kayserigaz, undertake;
Maintaining the confidentiality, integrity and
accessibility of all information in our assets inventory,

BAŞARIDA ÖNEMLİ FAKTÖR

YÖNETİM SİST EMLERİ
IMPORTAN T FACTOR FOR
SUCCESS MANAGEMENT SYS
TMES

Bilgi Güvenliği Politikamız Iso 27001
Varlık envanterimizdeki tüm bilgilerin; gizliliğini,
bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamayı,
Risk yönetimi sistemi ile iş süreçlerini sürekli
iyileştirmeyi,
Yasalara ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı,
Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi
kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi
yönlendirmeyi,
Personelimizin bilgi güvenliği yönetim sistemine etkin
katılımını sağlamayı,

Improving business processes continuously with the
risk management system,
Being in full compliance with the laws and terms and
conditions of contracts,
Guiding the innovation in information technologies by
using advanced technology based on our customeroriented service approach,
Ensuring active participation of our personnel in the
information security management system.

Iso 14001 Environmental Policy
We, as Kayserigaz, undertake;
Being in compliance with the legislation on
environment,
Çevre Politikamız Iso14001
Raising the awareness of our employees and all
Faaliyetlerimizde
stakeholders,
Çevre boyutumuzla ilgili yasal mevzuata uymayı,
Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, Supporting the activities on protecting the
environment,
Çevrenin korunması çalışmalarına katkı sağlamayı,
Maintaining recycling/disposing of our wastes,
Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı/bertaraf
Planning accident or emergency measures and
etmeyi,
applying them,
Kaza veya acil durum tedbirlerini planlayıp
uygulamayı,
Contributing to the prevention of air pollution through
continuous improvement,
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız Ohsas 18001
Adopting a policy accessible by the public.
Kuruluşumuzun;
Dokümante edilerek, uygulanmakta ve sürdürülmekte Ohsas 18001 Occupational Health And Safety Policy
olan sistemimizle,
Based on our system which is documented, applied
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata
and maintained, we, as Kayserigaz, undertake:
uymayı
Being in compliance with the legislation on
Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, güvenli ve sağlıklı occupational health and safety,
çalışma ortamını kurmayı ve sürdürmeyi
Protecting the health of our employees and
Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, maintaining a safe and healthy work environment,
ilgili taraflar için ulaşılabilir durumda olmayı,
Raising the awareness of our employees and all
Acil eylem senaryolarını oluşturmayı, paylaşmayı,
stakeholders and being accessible by respective
Sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı,
parties,
Developing and sharing emergency action plans,
Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Politikamız
Allocating necessary resources by continuous
Iso 10002
improvement.
Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin
kalitesini artırmak için yazılı yada sözlü her türlü
müşteri şikayetini;
Gizlilik,
Şeffaflık,
Objektiflik,
Erişebilirlik,
Hesap Verebilirlik,
Cevap Verebilirlik esaslarına uymanın yanında Sürekli
iyileştirmeyi,
Yasal şartlara uymayı,
Müşteri odaklı yaklaşmayı,
Müşteri şikayetlerini prensiplerine uygun ele almayı
Taahhüt ederiz.

Iso 10002 Customer Complaints Handling Policy
In order to increase customer satisfaction and quality
of our services, we, as Kayserigaz, undertake to handle
all kinds of written or oral customer complaint in;
Confidentiality
Transparency
Objectivity
Accessibility
Accountability
Responsiveness
Also, we, as Kayserigaz, undertake;
Performing continuous improvement,
Being in compliance with regulatory requirements,
Adopting customer oriented approach,
Handing customer complaints in accordance with the
principles.
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EWE, çok yönlü hizmet sağlayıcı bir şirket olarak
üç alanda faaliyet göstermektedir: Enerji,
telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri. EWE
müşterileri için eşsiz tarzda bütünleşmiş bir hizmet arzı
geliştirmiştir. Şirketler grubu, 2011 yılında tüm holding
bünyesindeki 8.800 çalışanı ile önemli bir işveren
konumundadır.
EWE, günümüzde Almanya’da enerji sektöründeki
büyük şirketler arasındadır. 1,4 milyona yakın
elektrik abonesi ve 1,54 milyon doğal gaz abonesi
güvenilir ve ucuz enerji konusunda EWE’ye güveniyor.
EWE Holding bünyesindeki şirketler doğal gaz ve
elektrik ürün ve hizmetleri tedarik zincirinin tüm
safhasında aktif olarak rol almaktadır. Yetilerimiz
sadece doğal gaz depolanması ve pazarlanması
üzerine değil, aynı zamanda EWE’nin kendi ağlarının
verimli bir şekilde işlemesini de sağlamaktadır. Alt
kuruluşumuz olan SWB toplamda 1,000 megavatın
üzerinde elektrik üretim kapasiteli geleneksel elektrik
santrali işletmektedir. Bununla yetinmeyen EWE
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve ısı
üretimi konusunda da erken bir adım atarak ve
tüm sektörde saygınlığı olan bir ekspertizi bünyesine
kattı. Enerji, telekomünikasyon ve bilişim teknolojisi
hizmetleri arasındaki bağ benzersiz bir sinerji
potansiyeli yaratmakta ve bu da modern, ileri
26
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As a service provider offering a variety of services,
EWE is involved in three main business areas: energy,
telecommunications and information technology. EWE
has thus developed a unique integrated range of services
for its customers. With around 8.800 members of staff
in 2011 at the group as a whole, EWE is a significant
employer.
Today, EWE is one of the largest companies in the
German energy industry with approximately 1.35
million electricity customers and 1.54 million natural gas
customers who rely on EWE to provide them with safe
and cost-effective energy. The companies within the EWE
Group are active along the entire value chain for natural
gas electricity products and services. Competencies
include not only the storage and marketing of natural
gas but also the efficient operation of EWE’s own
networks. The subsidiary swb operates conventional
power plants for the generation of electricity with a total
capacity of over 1,000 megawatts. However, EWE also
made an early move towards the production of electricity
and heat from renewable energy sources and has
expertise in this area that is recognised throughout the
industry. The linking of energy, telecommunications and
IT service provides unique synergy potential and is a key
element in the development of modern, forward-looking
energy systems. EWE is today among the leading energy
service providers in its core region in northern Germany

pazarına girmek
EWE için Türkiye
önemli bir
stratejik bakımdan
onomisi büyük
adımdı. Türkiye ek
Buna paralel
bir hızla gelişiyor.
erji ihtiyacı da
olarak ülkedeki en
büyüyor.

Hisse Oranları
Shares
Company

between the Ems and Elbe rivers. In addition, EWE is
also increasingly marketing its services in other regions
and countries, such as Turkey and Poland.

görüşlü enerji sistemleri oluşturma konusunda kilit
bir unsur oluşturmaktadır. Günümüzde EWE, Ems
ve Elbe nehirleri arasında kalan Kuzey Almanya
bölgesinin önde gelen enerji hizmet sağlayıcıları
arasındadır. EWE hizmetlerini giderek artan bir oranda
bölgesi dışında ve uluslararası düzeyde, Türkiye ve
Polonya’da da pazarlamaktadır.
EWE birçok şirket birleşiminden oluşmuştur. 1929
yılında Leer Belediyesi Preußische Elektrizität
Aktiengesellschaft (Prusya Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi) ile birlikte Weser-Ems Stromversorgungs AG
(Weser-Ems Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)’ni kurdu.
Çok sayıda yerel elektrik birliğinin de katılımıyla
1943 yılında Oldenburg merkezli Energieversorgung
Weser-Ems AG (EWE AG – Weser-Ems Enerji Dağıtım
Anonim Şirketi) ortaya çıktı. EWE 1959 yılında doğal
gaz sektörüne girdi. Oldenburg Almanya’da doğal
gaz şebekesi kurulan ilk Büyükşehir oldu. EWE 1970’li
yıllardan itibaren kendi yeraltı doğal gaz depolarını
işletiyor. EWE’nin pazar bölgeleri ve faaliyet alanları
kesintisiz olarak büyüdü. EWE 1990’dan beri iştirakleri
aracılığıyla Doğu Alman eyaletlerinden Brandenburg
eyaletinde ve 2009’dan beri Almanya’nın en
küçük eyaleti Bremen’de faaliyet göstermektedir.
Telekomünikasyon sektörüne 1996 yılında girildi. EWE
2001 yılında bilgi teknolojileri şirketi olan ve bugün
Almanya’da bu sektördeki en büyük şirketler arasında
bulunan BTC’yi kurdu.
EWE 2007 yılının başında Türkiye’de EWE ENERJİ
A.Ş.yi kurdu. Şirketin merkezi İstanbul’da bulunuyor.
EWE bu şirket aracılığıyla gaz dağıtım şirketleri
Bursagaz ve Kayserigaz ile gaz ticareti şirketi EWE
Doğalgaz hisselerini elinde bulundurmaktadır.

EWE was created through several mergers. In 1929,
the German city of Leer and the Preußische Elektrizitäts
Aktiengesellschaft together founded the Weser-EmsStromversorgung AG. The subsequent joining of various
local electricity associations then gave rise in 1943
to the company Energieversorgung Weser-Ems AG
(EWE AG), headquartered in Oldenburg, Germany. In
1959, EWE entered the market for natural gas supply.
Oldenburg was the first major city in Germany to be
supplied with natural gas. EWE has been operating its
own underground natural gas storage facilities since the
late 1970s. EWE’s market areas and business areas have
grown continually over the years. Via its subsidiaries
EWE has also been active in the federal state of
Brandenburg, in eastern Germany, since 1990, and in
Bremen, Germany’s smallest state, since 2009. Entry into
the telecommunications market followed in 1996, and
in 2001 EWE founded the IT company BTC, which today
is one of the largest IT companies in Germany.
In Turkey, EWE founded the company EWE ENERJI A.Ş.,
headquartered in Istanbul, at the beginning of 2007.
Via this company EWE holds shares in the natural gas
supply companies Bursagaz and Kayserigaz as well as
in the gas trading company EWE Doğalgaz.

ish market was
rk
Tu
e
th
to
in
y
tr
n
E
ly significant step
strategically a high
ish economy is
for EWE. The Turk
pace and with it,
developing at a fast
ergy too.
the demand for en

21

Ticari faaliyetleri 1930’lu yıllara dayanan Çalık
Ailesi’nin bir ferdi olarak Sayın Ahmet Çalık tarafından
kurulan Çalık Holding; enerji, telekom, tekstil, inşaat,
finans, medya ve madencilik sektörlerinde 15 ülkedeki
iş girişimleri ile 20 binden fazla kişiye istihdam olanağı
sağlamaktadır.
Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’dan
Balkanlara uzanan coğrafyada faaliyetlerini sürdüren
Çalık Holding’in yıllık cirosu 3 milyar Amerikan
Dolarını aşmaktadır. Konsolide aktif büyüklüğü
6,5 milyar Amerikan Dolarına yaklaşan Grup, hali
hazırda 20 milyar dolarlık proje portföyü üzerinde
çalışmaktadır.
Çalık Grubu, aynı zamanda Türkiye ve yurtdışında
birçok ihaleler de aktif rol oynamış; 2007 yılında
Arnavutluk’un sabit telekom operatörü ve internet
sağlayıcısı Albtelecom’u, 2008’de Türkiye’nin en
büyük iki medya kuruluşundan biri olan Turkuvaz
Medya Grubunu, 2010’da Türkiye’nin 5 önemli
şehrinin elektrik dağıtımını yapan Yeşilırmak Elektrik
Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ı bünyesine dahil etmiştir.
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Çalık Holding’s foundation was laid by Mr. Ahmet Çalık,
a member of Çalık Family whose commercial activities
date back to the 1930s. Today, the Group employs more
than 20,000 people by virtue of its business enterprises in
15 countries within the sectors of energy, telecom, textile,
construction, finance, media, and mining.
Çalık Holding, operating in a region extending from
Central Asia to North Africa and from Middle East
to the Balkans, has approximately a 3 billion USD
annual turnover. The Group’s consolidated asset size is
approximately 6.5 billion USD and is currently working on
a 20 Billion USD worth project portfolio.
As a result of its active involvement in the domestic
and foreign tenders, Çalık Group has incorporated
Albtelecom, the land line operator and internet supplier
of Albania in 2007, the Turkuvaz Media Group, one of
the two largest media enterprises of Turkey in 2008, and
Yesilırmak Electricity Distribution Inc. (YEDAS), which is
accountable for the electric distribution in 5 major cities of
Turkey in 2010.

Hisse Oranları
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Öncelikli hedefleri arasında yatırımlarının bulunduğu
her ülkede insanlara katma değer üretmek ve
topluma fayda sağlayacak yatırımlar gerçekleştirmek
olan Çalık Holding, 2011 yılında; Irak’ta toplam
2.000 MW kapasitede iki elektrik santralinin ihalesini
alarak inşasına başlamış, A Haber ve Minika
isimli iki tematik kanalı yayın hayatına almış ve
Türkmenistan’da 120 yatak kapasiteli Göz Hastanesi
projesini tamamlayarak, 10 milyon şişe kapasiteli
İnfüzyon Çözeltisi fabirikasının ve anahtar teslim Diş
Hastanesi’nin inşaasına başlamıştır.
Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri olmasının
yanı sıra Çalık Holding, Orta Asya ve Balkanlar’daki
öncü Türk yatırımcılarından biri olmuştur. Çalık
Holding dünyanın önde gelen şirketlerinden Rosneft,
Initec Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD, EWE, General
Electric, Alacer Gold, Qatar Holding ve Türk Telekom
gibi pek çok global ve güçlü şirket ile uluslararası
işbirliği içindedir.
Çalık Holding, Samsun-Adana/Ceyhan Ham Petrol
Boru Hattı Projesi ve Doğu Akdeniz’in kalbinde yer
alacak ilk yeşil alan rafinerisi olan Adana (Ceyhan)
Petrol Rafineri Projesi olmak üzere Türkiye’nin dünya
çapındaki dönüm noktaları sayılacak iki enerji
projesini üstlenmiş bulunmaktadır. Holding, Erzincan’ın
İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’ni birlikte işlettiği
ortağı Alacer Gold ile ayrıca farklı illerde yer alan 16
maden sahası için ortaklık anlaşmaları imzalamış ve
bu amaçla kurulan üç şirkette yüzde 50’şer hisseye
sahip olmuştur. Hali hazırda altın üretimi yapılan
Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni’ndeki 2011 yılı
toplam altın üretimi 185 bin onsu aşmıştır.
Faaliyet gösterdiği sektörlerde itibarı, güvenilirliği ile
tanınan ve güçlü bir finansal yapısıyla Çalık Holding,
kurumsal planlarını, stratejilerini ve hedeflerini
sürdürülebilirlik temelinde biçimlendirmektedir.
Çalık Holding, doğruluğu kanıtlanmış büyüme
stratejileri ışığında başlattığı önemli projelerle ve
mevcudiyeti olduğu ülkelere katma değer üretecek
yatırımlarıyla ilklere imza atmasını sağlayan yenilikçi
ve kurumsal bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Holding, zengin kurum kültürünün girişimci ve
üretici niteliklerini en iyi biçimde harmanlayarak,
odaklandığı iş sahalarının lider ve güçlü oyuncuları
arasında yer almaya devam etmektedir.

Initially aiming to create added value and making
investments for the benefit of every country it operates
in, Çalık Holding has begun to construct two power
plants with totally 2,000 MW capacity in Iraq, started
the broadcast of two new thematic channels A Haber
(A News) and Minika and recently started an Infusion
Solution Project with a capacity of 10 million bottles and
turn-key delivery Dental Hospital Projects, right after
completing Eye Hospital Project with a capacity of 120
beds in Turkmenistan.
Çalık Holding has become one of the leading Turkish
investors in Central Asia and the Balkans as well as
one of the largest employers in Turkey. Çalık Holding
has established international collaborations with many
global and prestigious companies such as Rosneft, Initec
Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD, EWE, General Electric,
Alacer Gold, Qatar Holding and Türk Telekom.
Çalık Holding has undertaken two energy projects which
are regarded as global scaled milestones of Turkey Samsun-Adana/Ceyhan Crude Oil Pipeline Project and
Adana (Ceyhan) Oil Refinery Project, the first green-area
refinery project to be established in the heart of East
Mediterranean. Holding signed JV agreements with
Alacer Gold, Çalık Holding’s partner in the Çöpler Gold
Mine in Iliç, Erzincan, for 16 properties located in different
cities in Turkey. Holding owns 50% of the three companies
established for this purpose. Total gold production
in Erzincan’s currently operating Çöpler Gold Mine,
exceeded 185 thousand of ounces in 2011.
Çalık Holding, known for its reputation and reliability in
the sectors it operates, with its powerful financial structure,
has shaped its corporate plans, strategies and objectives
on the basis of sustainability. Çalık Holding boasts an
innovative and corporate structure that renders it a trail
blazer. In the light of its proven growth strategies Çalık
Holding has initiated outstanding projects and generated
value added investments in the countries it operates. The
Group makes the best of combining the entrepreneurial
and productive qualities of its rich corporate culture to
remain among the leading and prevailing actors in its
primary business fields.
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Bulunduğu coğrafyanın en eski yerleşim yerlerinden
biri olan Kayseri, geçmişten günümüze kadar getirdiği
bilgi birikimini en verimli şekilde kullanmış ve bugün
ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Kayseri, being one of the oldest settlements of its
geography, has utilized its vast knowledge and
experience in an extremely productive manner and
become one of the leading cities of our country.

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişme hızında
büyük bir sıçrama yapan Kayseri, modern şehirciliğin
tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi
başaran ender şehirlerden biri konumundadır. Bu
bağlamda oluşturulan gecekondu önleme bölgesiyle
ülkemizdeki pek çok şehir için büyük bir sorun olan
gecekondulaşmanın önüne geçilmiş, eski evler ıslah
edilmiş ve nihayetinde Kayseri’ye modern bir kent
görünümü kazandırılmıştır.

After the 1990s, Kayseri has increased its growth and
development rate and today, is one of the few cities
achieving all requirements of urban development. In
this context, squatting, which is a big problem for many
cities in Turkey, has been prevented with the squatting
prevention region, old houses were restored, and in the
end Kayseri has the image and appearance of a modern
city.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği ‘Kayseri
Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile ülkemizde olduğu
kadar ülke dışında da haklı bir üne kavuşmuş, gerek
yönetim tarzı, gerekse şehircilik anlayışıyla model
alınmaya çalışılan bir konuma ulaşmıştır. Kişi başına
düşen 11 m2.lik yeşil alanı, parklar, dinlenme ve
mesire alanları, sosyal ve sportif tesisleri ile Kayseri,
içinde yaşayan bireyler için ferah yaşama alanları
sunmuştur.
24 KAYSERİGAZ FAALİYET RAPORU 2011
ANNUAL REPORT 2011

Kayseri Metropolitan Municipality has made its mark
both inside and outside the country thanks to its “Kayseri
Model Municipalism” understanding, and became
a model institution with its management style and
approach of urban development. Kayseri, which has 11
m2 of green area per person, parks, resting and picnic
areas, social and sports facilities, offers a comfortable and
content living spaces for its citizens.
Kayseri, which is famous for being a commercial and
industrial city, now has comfortable and beautiful
pavements and streets thanks to the urbanization

Belediyesi,
Kayseri Büyükşehir
yışı, vizyon
ilkeli yönetim anla
ve özverili
sahibi yöneticileri
ği tecrübeler
di
in
ed
e
il
rı
la
n
şa
çalı
yarınlara
ışığında Kayseri’yi
eri hayata
taşıyacak dev projel
şmalarına
geçirmek için çalı
ektedir.
azimle devam etm

Shares
Company

Adını ticaret ve sanayi şehri olarak duyuran Kayseri,
Büyükşehir Belediyesi’nin şehirleşme alanında yaptığı
atılımlarla geniş, estetik kaldırım ve caddelere
kavuşmuş, araç alt ve üst geçitleri, otoparklar ile
yaşanılası bir şehir haline gelmiştir. Ayrıca şehirde
at arabası ve seyyar satıcıya rastlamak mümkün
değildir. Bununla birlikte dolmuş ve minibüsler
kaldırılmış ve yerlerine doğalgazla çalışan çevreci
halk otobüsleri hizmete sunulmuştur. Kaldırımlar
yayalara tahsis edilmiş, esnafların tezgâh açarak
kaldırımı işgal etmelerinin önüne geçilmiştir. Altyapı
sorununu tamamen çözen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin çalışmalarıyla, gecekondu semtlerine
kadar kanalizasyon götürülmüş; Kayseri, içinde
yaşayanların mutlu olduğu bir şehir kimliğine sahip
olmuştur.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yalnızca alt ve
üst yapı sorunlarının çözümüyle sınırlı kalmamıştır.
Sahip olduğu ‘Sosyal Belediyecilik’ misyonunun
gereğine uygun davranan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, eğitimden, kültür sanata varıncaya
kadar hemen her hafta gerçekleştirdiği etkinlikler ile
Kayseri’ye kültür şehri hüviyeti kazandırmıştır. Kültür
sanat alanında gerçekleştirilen etkinliklerin zirve
noktası olan ‘100 de 100 Kayseri’ etkinlikleri ile 100
gün boyunca kültür sanat rüzgârı estirilmiş, konserden
tiyatroya, sinemadan söyleşiye kadar 100 farklı
etkinlikle Kayseri halkına kültür sanat dolu günler
yaşatılmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkeli yönetim anlayışı,
vizyon sahibi yöneticileri ve özverili çalışanları ile
edindiği tecrübeler ışığında Kayseri’yi yarınlara
taşıyacak dev projeleri hayata geçirmek için
çalışmalarına azimle devam etmektedir.

Hisse Oranları

activities of Metropolitan Municipality, and has been
turned into a nice livable city with its interchanges and
parking areas. Also, it is not common to see any horsedrawn vehicles and pitchmen in the city. Additionally,
shared taxis and passenger vans were removed and ecofriendly public buses were put into service instead. The
walkways were allocated to passengers and shopkeepers
were prohibited from occupy walk ways by opening
stalls. Thanks to the works of the Kayseri Metropolitan
Municipality, which solved its infrastructure problems
completely, sewerage systems were established even in
squatter settlements, and Kayseri now has a city image
where every citizen is happy to live in.
The activities of the Metropolitan Municipality have
not been limited only to solving its infrastructure and
superstructure problems. Acting in accordance with the
requirements of its mission of “Social Municipalism”, the
Metropolitan Municipality has made Kayseri a city of
culture with events and activities in areas of education,
culture and art. Thanks to the “100% Kayseri” project
which was the peak point of activities in the area of
culture and art, the city lived the joy of culture and art
with 100 different events and exhibitions such as concerts,
theatres and movies.
Based on its principled management approach, directors
with vision and devoted employees, Kayseri Metropolitan
Municipality, in the light of its experiences, continues
performing its activities to implement and actualize great
projects which will lead Kayseri to better tomorrows.
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Kayserigaz; doğalgaz dağıtım pazarlama sektöründe,
genç ve dinamik bir yapısı ile uluslararası işbirliklerine
ve iş ortaklıklarına hazır, esnek yapısı ile üstlendiği
projelerde, teknolojik değişimleri izleyerek teknolojileri
kullanabilen, mühendislik birikimi ve teknolojik
uygulamaları ile projelerini planlandığı şekilde,
zamanında tamamlayan bir şirkettir.
20.000 m2 alan üzerine kurulu yerleşkede 5.550 m2
çim ve ağaçlık alan, 60 araçlık otopark, 115 kişilik
konferans salonu, 110 kişilik yemekhane, açık ve
kapalı depo sahaları, bakım atölyeleri, arşivler,
4.400m2 kapalı alanı kaplayan mimari yapısıyla
modern, estetik binalarda bütün müdürlükleri aynı
lokasyonda bulunan Kayserigaz, Kayseri halkına
hizmet sunmaktadır.
Hızlı gelişim içerisinde, her daim müşteri
memnuniyetini tüm ekibiyle ve teknolojik alt yapısıyla
yansıtan şirketimiz, çalışmalarını Kayseri’ye yakışır bir
binada yürütmektedir.
Enerji sektöründe müşteri odaklı vizyonuyla
müşterilerine en iyi hizmeti verecek yerleşkesi
havaalanı yolu üzerinde, Kayseri’nin en önemli
etkinliklerinin gerçekleştirdiği Kadir Has Kongre
Sarayı’ nın ve fuar alanının karşısında yer almaktadır.
Kayserigaz yerleşkesinin içerisine girerken ilk
dikkatinizi sanki geniş açılı fotoğraf makinesinden
çekilmiş hissi uyandıran yeşili ile doğal, düzeni ile
disiplinli, nezih bir şirket karşılamaktadır. Aracınızla
geldiyseniz size özel otoparkına güvenle aracınızı
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Kayserigaz is a company which is ready for international
cooperations and alliances with its young and dynamic
composition in the natural gas distribution and marketing
industry, uses technological advances in its projects
thanks to its flexibility and completes of projects on time
and as planned with its engineering experiences and
technological practices.
Kayserigaz offers its services in a campus which has
20.000 m2 of area consisting of 5.550 m2 of grass
woodland, a parking area with 60 lots, a conference hall
with 115 person capacity, a dining hall with 110 person
capacity, open and closed storage areas, maintenance
workshops, archives, and an architecturally modern and
beautiful buildings on 4.400 m2 of area.
Our company, which always adheres to the customer
satisfaction with its entire personnel and technological
infrastructure in fast development, operates its activities in
a building befitting to the city of Kayseri.
The company’s campus from where the best services will
be offered with a customer-oriented vision in the energy
industry is located on the airport road and across the
Kadir Has Convention and Exhibition Centre where the
most important events are organized in Kayseri. When
you enter the Kayserigaz campus, you see a disciplined
and decent company which arouses the feeling of a

park edebilir, gönül rahatlıyla sizi karşılayan merkez
binasına gelip, sıra beklemeden, mevsimsel koşullara
uygun (kışın sıcak, yazın serin) binamız içerisinde
doğalgaz aboneliğinizi yaptırabilirsiniz. Sorunlarınızla
ilgili ise çözüm noktası biriminin deneyimli
çalışanlarıyla yüz yüze görüşme imkânıyla sorularınıza
cevap ve çözüm bularak evinize dönebilirsiniz. Fatura
ödemek için ise Kayserigaz yerleşkesi içerisinde 2 ayrı
noktadan hizmet alabilirsiniz.
Kayserigaz Müşterileri ile her daim ilgilenen onların
mutluluğu için elinden geleni yapan şirket olmanın
yanında; çalışan memnuniyeti açısından da; temiz
yemekhanesi, lezzetli yemekleriyle, çalışanlarının
boş zamanlarında dinlenmeleri için yapılan yazlık
kamelyası, basket ve voleybol sahası ile stres
atmalarına mümkün ortamlar oluşturmuştur. Fitness
salonunda; koşu bandı, eliptik bisiklet, dikey bisiklet,
crazy fit masaj aleti, çoklu istasyon, profitness kürek,
neobren dumbell, mekik sehpası, plates toner ve
step tahtası bulunmakta çalışanlara sağlıklı yaşam
için imkân sunulmaktadır. Çalışanların kendilerini
geliştirmeleri için düzenlenen çağdaş kütüphanesi
ve teknolojik konferans salonu ile Kayserigaz’da
çalışmanın bir ayrıcalık olmasının mutluluğunu
yaşatmaktadır.
Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5. Cadde
No:61 adresinde yer alan Kayserigaz Genel Müdürlük
binası; teknolojik alt yapısı, deneyimli personeli,
profesyonel yönetim kadrosuyla 365 gün 24 saat Acil
Bakım ekibiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

photograph taken with a wide-angle camera. You can
safely park your car in the private parking area, enter
the central building and do your subscription transactions
without any queue in a comfortable building which is hot
in winter and cold in summer. If you have any problems
or questions, you can contact the solution center and get
informed by the experienced personnel of this unit. Bill
payment offices offer service at 2 different locations within
the campus of Kayserigaz.
Besides always paying attention to its customers and
doing its best for their happiness, Kayserigaz created and
established facilities and spaces for the happiness and
comfortableness of its employees, such as a clean dining
hall, delicious food, and a basketball and volleyball
courts. In the fitness center, there are sports equptmint
and materials for the health of our employees, such as
treadmill, elliptical trainer, crazy fit massage tool, multistation, pro-fitness rowing machine, neopren dumbbells,
pull-up table, pilates toner and step table. The employees
of Kayserigaz feel the privilege of working at Kayserigaz
as they are offered a modern library and technological
conference hall which is established for their selfdevelopment.
General Directorate Building of Kayserigaz, which is
located at Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
5. Cadde No: 61, continues to offer service with its
technological infrastructure, experienced personnel,
professional administrative staff and emergency response
team working 24 hours a day, 365 days a year.
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Dünya Ekonomisi
Dünya ekonomisi 2011 yılını, önceki yıldan devraldığı
Euro Bölgesi ülkelerinin yüksek kamu açıklarının
yarattığı sorunlar ve krizden en çok etkilenen
bölgeler olan gelişmiş ülkelerin bozulan büyüme
görünümlerinin yarattığı endişelerle geçirirken, 2012
yılına küresel büyüme performansının azalacağı ve
Euro Bölgesi sorunlarının mevcut belirsizlikleri biraz
daha artıracağı beklentileri içinde girmiştir.
2011 yılında başta AB ve ABD olmak üzere gelişmiş
ekonomilerde yüksek borçluluktan kaynaklanan
sorunların her geçen gün artmasıyla dünya ekonomisi
yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 2011 yılının
ilk yarısında borç krizine bağlı olarak piyasalardaki
belirsizlikler artmıştır. Gelişmiş ülkelerde mali sorunlara
yönelik alınan tedbirlerin yetersiz kalması ve
geleceğe yönelik belirsizliklerin iç talebi daraltması
sonucunda ikinci çeyrekten itibaren ekonomik
büyümede yavaşlama yaşanmıştır. Yılın ortalarına
doğru dünya ekonomisinde belirsizliğe yol açan
sorunlar belirginleşmiştir. Bunlar; Avrupa ve ABD’nin
borç sorunlarının derinleşmesi, Çin ekonomisindeki
yavaşlama, Japonya’daki depremin ekonomide
yarattığı belirsizlikler, gelişmiş ülkelerde işsizlik ve
gelişmekte olan ülkelerde aşırı ısınma sinyalleri
olmuştur.
2011 yılında Euro Bölgesi’nde yaşanan borç
sorunlarının giderek derinleşmesi ve Yunanistan borç
krizinin İtalya ve İspanya’ya yayılması piyasalarda
kırılganlığı artırmıştır. Bu gelişmeler sonucu,
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2011 yılında dünya
ekonomik görünümüne ilişkin tahminlerini artan
riskler nedeniyle iki kez aşağı yönlü güncellemiştir.
Nisan ayında %4,4 olarak tahmin edilen dünya
büyümesi Haziran ayında %4,3’e, Eylül ayında ise
%4’e indirilmiştir. 2012 yılı büyüme tahmini de %4,5’ten
%4’e düşürülmüştür. Avrupa Birliği’nde devam eden
borç krizi ve ekonomik durgunluğun da etkisi ile Birlik
içerisinde Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFİF)’nun
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World Economy
While the world economy suffered in 2011 with the
problems arising from the public deficits of the Euro Zone
countries and concerns caused by disrupted growths of
developed counties where the regions felt the impact of
the financial crisis at most, it entered the year 2012 with
the estimations of decreasing global growth performance
and increasing uncertainties in the problems of Euro Zone
countries.
In 2011, the world economy was faced with new problems as those originating from high indebted levels of
developed economies, mainly the EU and the USA,
increased day by day. In the first half of 2011, market
uncertainties were increased due to the debt crisis. As the
measures taken against financial problems in developed
countries were insufficient and uncertainties about the
future narrowed down the domestic demand, a deceleration was experienced in the growth rate starting from the
second quarter. In the middle of year, the problems causing uncertainties became evident in the world economy.
They were the deepening of debt problems in Europe and
the USA, deceleration the Chinese economy, uncertainties caused by the earthquake in Japan, unemployment
in developed countries and overheating in developing
countries.
In 2011, deepening of debt problems in the Euro Zone
and the spread of the Greece crisis to Italy and Spain
increased the vulnerability in markets. As a result of
these developments, in 2011, International Money Fund
(IMF) updated its estimations on world economy twice
due to the increasing risks. The world growth, which was
estimated as 4.4% in April, was decreased to 4.3% in
June and 4% in September. Also, growth estimation for
the year 2012 was decreased to 4% from 4.5%. With the
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yerini alacak daha güçlü bir finansal yapının hayata
geçmesi için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış
ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM)’nın 2013
yılında faaliyete başlaması kararı alınmıştır. Bununla
birlikte, 2011 yılı içinde Portekiz için 78 milyar
Euro’luk kurtarma kararı alınması, Yunanistan’ın
109 milyar Euro’luk ikinci bir kurtarma paketinin
gündeme getirilmesine karşın, Euro Bölgesi’ndeki
ekonomik durgunluğun ve borç sorunları ile belirsizlik
ortamının yarattığı finansal dalgalanmaların önüne
geçilememiştir.
2011-2012 dönemi büyüme beklentilerine göre;
Avrupa’da sadece birkaç ülkenin büyüme tahminleri
(Danimarka, Almanya, Hollanda, Polonya, İsveç,
İsviçre ve Türkiye) kriz öncesi ortalama seviyeye
yakındır.
ABD ekonomik faaliyetleri, 2011 yılında hız kaybetmiş,
2010 yılının ikinci yarısında yıllık %2,75 olan büyüme
oranı yavaşlayarak 2011 yılının ilk yarısında %1’e
gerilemiştir. ABD Merkez Bankası FED, yılın ilk
yarısında Dolar’ın değerini ve uzun vadeli faizleri
düşürmek amacı ile uyguladığı 600 milyar Dolar’lık
paket ile tüketici güvenini arttırmayı ve varlık
fiyatlarında yükselişi hedeflemiş, programın bitmesi ile
birlikte bilanço vade yapısını değiştirmeyi denemiştir.
Tüm bu önlemlere rağmen işsizlik oranlarının istenilen
seviyeye gerilememesi ve çekirdek enflasyondaki
olumsuz göstergeler 2012 yılında da FED’in gevşek
para politikasına devam edeceğine işaret etmektedir.

impact of ongoing crisis and economic recession in the
European Union, negotiations made for establishing a
stronger financial structure which will replace the European Financial Stability Fund resulted positively and it
was decided to enforce European Stability Mechanism
(ESM) in 2003. Furthermore, although a 78 billion-euro aid
plan was resolved for Portugal and a second bailout was
set for Greece at 109 billion Euros, economic fluctuations
caused by economic recession, debt problems and uncertain climate in the Euro Zone were not prevented.
Compared to the growth estimations for the period of
2011-2012, growth estimations of only a few European
countries (Denmark, Germany, Holland, Poland, Sweden,
Switzerland and Turkey) are close to the average level
before the crisis.
Financial activities of the USA stalled in 2011, and annual
growth rate which were 2.75% in the second half of 2010
decelerate and decreased to 1% in the first half of 2011.
The Federal Reserve System (FED) aimed to increase the
consumer confidence through a 600 billion-dollar plan
outlined to decrease the value of the Dollar and longterm interests in the first half of the year, experience an
increase in asset prices and tried to change the budget
maturity structure as the program ended. Despite such
measures, employment levels did not decrease to the desired levels and there are negative indicators in the core
inflation, which indicate that the FED will continue to apply its loose monetary policy in 2012. The Turkish econo-
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Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisi, 2011 yılının ilk yarısında %10,2’lik
büyüme ile Avrupa’da en hızlı büyüyen ekonomi
olmuştur. Yılın son çeyreğinde ise, öncü göstergeler
yurtiçindeki ekonomik aktivitenin yavaşlamayla
birlikte artmaya devam ettiğine işaret etmeye
başlamıştır. Bu çerçevede, yılın ilk üç çeyreğinde
güçlü büyüme performansı sergileyen Türkiye
ekonomisinin 2011 yılında %8,5 düzeyinde büyüme
göstermiştir.
Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Euro
Alanı’ndaki yavaşlamanın gecikmeli etkilerinin yurtiçi
piyasaları etkileyeceği düşünülmektedir. Söz konusu
etkilerle, 2012’de büyümenin ivme kaybederek
%3,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
2011 yılının ilk yarısında GSYH’nin %10,2 ile yüksek
seyretmesinin yan etkisi, hızla genişleyen dış açık
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ihracatın
katma değerinin kısıtlı olduğu ve rekor iç tüketim
artışına dayanan bu büyüme yapısı orta vadede ciddi
riskleri de beraberinde getirmektedir.
İhracat, 2011 yılında %18,5 artarak 135 milyar Dolar’a
yükselirken ithalat %29,8 artarak 240.833 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiştir. 2010 Aralık ayında %57,5
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 Aralık
ayında %60,6’ya yükselmiştir. 2012 yılında ihracatın
%11,3 oranında artarak 150,3 milyar Dolar, ithalatın
ise %5,9 oranında artarak 255 milyar Dolar seviyesine
ulaşacağı öngörülmektedir.
2011 yılının ilk yarısında hızlı büyüme ile birlikte
cari açık, artış eğilimini sürdürmeye devam etmiş ve
yılsonunda 105,9 milyar Dolar, olarak gerçekleşmiştir.
Enflasyon ise oldukça dalgalı bir seyir göstermiş ve
2011 yılını, %5,5’lik hedefi önemi oranda aşarak,
%10,5 ile tamamlamıştır.

my had become the fast est growing economy of Europe,
with a 10.2% of growth rate in the first half of 2011. In the
final quarter of 2011, leading indicators started to indicate
that domestic economic activity kept on increasing with
a slowdown. In this context, the Turkish economy, which
experienced a powerful growth performance in the first
three quarters of the year, had an 8.5% growth rate in
2011.
It is estimated that the delayed impacts of the recession
in the Euro Zone, the biggest export market of Turkey, will
make impact the domestic markets. Due to such impacts,
in 2012, the growth will lose acceleration and be realized
at 3.5%. Side effect of high trend of the GDP at 10.2% in
the first half of 2011 causes fast increasing external deficit.
For these reasons, this growth structure where the added
value of exportation is limited and which is based on the
highest levels of domestic consumption brings about serious risks in the medium term.
In 2011, the export rate increased by 18.5% and reached
135 billion dollars and the import rate increased by 29.8%
and reached to 240.833 billion dollars. The export/import coverage ratio, which was 57.5% in December 2010,
increased to 60.6% in December 2011. It is estimated for
2012 that the export rate will increase by 11.3% and to
150.3 billion dollars and the import rate will increase by
5.9% to 255 billion dollars.
In the first half of 2011, the current deficit kept its upward
trend with fast growth and by the end of year, it was
realized as 105.9 billion dollars. The inflation had a highly
floating trend and was 10.5% at the end of 2011, by significantly exceeding the target which was 5.5%.
In 2011, exchange parities experienced important fluctuations with the effect of the debt crisis and economic recession in developed countries. The Dollar/TL parity, which

Yıl içerisinde temel yatırım
araçlarındaki gelişmeler

nts in main financial
Within the year, the developme
instruments were as follows;

2011 yılı başı

2011 yılsonu

Getiri %

Altın

70 TL/gram

95 TL/gram

36

Dolar

1.55 TL

1.92 TL

24

Euro

2.07 TL

2.48 TL

20

Mevduat faizi

7%

12%

10*

IMKB

66.005

52.053

-21

Enflasyon (TÜFE)

%6.4

%10.5

-

2011 year-beginning

Golden

Dollar

Euro

Deposit rate

IMKB

Inflation (TÜFE)
*Ortalama Rakamdır.
*Average figures.
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2011 yılında gelişmiş ülkelerdeki borç krizi ve
ekonomik daralmanın da etkisi ile döviz paritelerinde
de önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Nisan ayı
içerisinde sert bir düşüş yaşayan Dolar/TL paritesi
Mayıs ayından itibaren hızlı yükselişe geçmiş ve
Eylül ayı içerisinde tavan fiyata ulaşmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin 2011-2013 yılları orta vadeli
programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası’nın döviz
satış ihaleleri aracılığı ile piyasalara müdahale etmesi
ve faiz koridorunu genişletmesine rağmen ABD Doları/
TL paritesi son çeyreğe gelindiğinde halen yükseliş
hareketine devam etmektedir. Özellikle Yunanistan
ve İspanya’daki belirsizliğin artması ile Mart ayında
taban fiyatı gören Euro/TL paritesi, Euro Bölgesi’ndeki
krizin derinleşmesi ile birlikte, Ağustos ayında ulaştığı
tavan fiyattan gerilemeye başlamıştır.
2011 yılında yaşanan gelişmeler göz önünde
bulundurulduğunda, ortaya çıkabilecek önemli riskler
aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Ekonomik büyümenin yavaşlayacak olması,
• Avrupa ülkelerindeki borç krizinin derinleşmesi,
paritede dalgalanma yaratması
• Türkiye’ye gelmesi muhtemel sıcak paranın istenilen
seviyede olmaması cari açığın finansmanında ve özel
sektör firmalarının döviz borç ödemelerinde kurlarda
yukarı yönlü baskı yaratma ihtimali,
• İç piyasa talebinin daralacak olması ve talebin
daralması ile birlikte vergi gelirlerinde azalma
yaratacak olması,
• Bölgede yaşanması olasılık dahilinde olan Amerikaİran gerginliğini petrol fiyatlarını yükseltme ihtimali.
Bütün bu gelişmelere rağmen ABD dahil birçok
gelişmiş ülkenin kredi notlarının düşürüldüğü bir
dönemde Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi
notu, Standard & Poor’s tarafından artırılarak
“BB+”dan yatırım yapılabilir anlamına gelen “BBB”ye getirilmiştir. Bunun yanı sıra kuruluş, Türkiye’nin
yerel ve döviz cinsi kredi notlarının görünümünü
de “pozitif” olarak belirlemiştir. 2011 yılında Türkiye,
Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel rekabet gücü
endeksine göre yapılan sıralamada 142 ülke arasında
59. sırada yer almaktadır. Söz konusu çalışmaya göre
Türkiye, büyük ve rekabetçi pazarı, etkin işleyen mal
piyasası, oldukça gelişmiş iş dünyası ve altyapısı
değerlendirildiğinde verimlilik kaynaklı gelişmişlik
düzeyinde görülmektedir.

was on decline in April, but started to increase from
the beginning of from May and reached its maximum
price in September. Although the Central Bank of Turkey
intervened in the markets by means of exchange selling
tenders under the medium-term plan of Turkish government for the years 2011-2013 and extended the interest
rate corridor, the Dollar/TL parity keeps its upward trend
in the final quarter of 2011. The Dollar/TL parity, which
realized its maximum price in March due to the increasing uncertainty in Greece and Spain, started to decline
from its maximum price in August as the crisis in the Euro
Zone deepened.
Considering the developments in 2011, the potential important risks can be listed as follows:
• Slowdown in economic growth,
• Deepening of debt crisis in European countries and
fluctuations in the parity,
• Undesired levels of potential hot money flowing into
Turkey may cause upside pressure in the financing of
current deficit and exchange debt payments of companies in the private sector,
• Domestic demand may narrow down and consequently, income tax may decrease,
• Potential tension between the USA and Iran may increase fuel prices in the region.
Despite these developments and in a period when the
credit ratings of many developed countries, including
the USA, were decreased, the credit rating of Turkey in
terms of local currency was upgraded by Standard &
Poor’s, from “BB+” to “BBB-“, which means investable. Additionally, Standard & Poor’s defined Turkey’s local and
exchange credit ratings as “positive”. In 2011, Turkey
ranked 14 th among 59 countries according to the ranking made by the World Economic Forum based on global
competitive power index. According to said survey, Turkey is at a productivity derived development level, when
the country is evaluated with its large and competitive
market, operationally efficient market, highly-developed
business world and infrastructure.
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DÜNYADA ENERJİ
ENERGY IN THE
WORLD

Dünya’nın enerji ko
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elektrik altyapısı ve rından biri ise,
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her yere ulaşabilmes ektrik enerjisinin
i olarak ön plana
çıkmaktadır.

2011 yılı enerji açısından oldukça önemli bir yıl olarak
kayıtlara geçmiştir. Dünya’da ekonominin genel
olarak küresel krizin etkisinden sıyrılmasıyla birlikte,
enerji tüketiminde de ciddi bir toparlanma ve yükseliş
söz konusu olmuştur. Refah seviyesi ve nüfusta
yaşanan gelişmelerin enerji tüketimine doğrudan
yansımaları olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
enerji tüketiminde bu yıl yaşanan artışın yine nüfus
artışının önünde olduğu gözlemlenmektedir. 1950’den
beri Dünya’da nüfus 2,5 kat artarken aynı dönem
içerisinde enerjiye olan talep ise, 7 kat artarak
enerjinin hayatımızdaki yerinin ne denli önemli
olduğunu açık bir şekilde göstermiştir.
2011 yılında Dünya’da enerji tüketimi %5.6 oranında
artmıştır. Bu oran 1973 yılından beri görülen en yüksek
artış olarak kayda geçmiştir. Yaşanan bu artışta
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin etkisi belirleyici
bir rol oynamıştır. Çin %11,2 yükselen enerji talebiyle,
ABD’yi geride bırakmış ve Dünya’nın en büyük enerji
tüketicisi olmuştur. Çin özellikle kömürde gösterdiği
tüketim artışıyla dikkat çekmektedir. 2011 yılında Çin
tek başına dünya kömür tüketiminin %48,2’sini başka
bir deyişle yarısını gerçekleştirmiştir.
Fosil yakıtlar enerji talebindeki artışın en önemli
kısmını gerçekleştirmişlerdir ve bu konumlarını
önümüzdeki yıllarda da sürdürmeleri beklenmektedir.
Fosil yakıtların, 2011-2030 arasında Dünya birincil
enerji talebindeki artışın %77’sini oluşturmaları
beklenmektedir. Örneğin, günlük 85 milyon varil olan
petrol talebinin 2015’te 88 milyon varile ve 2030’da
105 milyon varile yükselmesi beklenmektedir.
Dünya’nın enerji konusundaki en önemli konu
başlıklarından biri ise, elektrik altyapısı ve elektrik
enerjisinin her yere ulaşabilmesi olarak ön plana
çıkmaktadır. Günümüzün en önemli altyapı
kalemlerinden olan elektriğe ulaşımı olmayan
insanların sayısı yaklaşık 1,8 milyar civarındadır.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı çalışmalara göre,
bu insanların elektriğe kavuşabilmesi için 2030 yılına
kadar her yıl yaklaşık 35 milyar USD yatırım yapılması
gerekmektedir.
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The year 2011 was a significant year for the world of
energy. As the world economy started to eliminate the
impacts of a financial crisis in general, there has been a
serious recovery and escalation in energy consumption.
Considering the direct influences of the developments
in welfare level and population, it is observed that the
increase in energy consumption is again higher than the
increase in population. While the world population has
increased 2.5 times since 1950, the demand in energy
has increased 7 times in the same period, which clearly
shows the importance of energy in our lives.
In 2011, the energy consumption in the world increased
by 5.6%. This percentage is the biggest increase realized
in this area since 1973. The impact of developing
countries, just like Turkey, has played a decisive role in
this increase. China, with its energy demand increased
by 11.2%, surpassed the USA and has become the biggest
energy consumer of the world. China also attracted
notice with its consumption growth in coal. In 2011,
China realized 48.2%, in other words, the half of the world
coal consumption,
Fossil fuels accounted for the significant share growth
in energy demand and it is estimated that will sustain
this share in upcoming years. The estimation is that the
fossil fuels will account for 77% of primary world energy
demand between the years 2011-2030. For instance, the
oil demand, which is now 85 million barrels a day, will
increase to 88 million barrels in 2015 and to 105 million
barrels in 2030.
Expanding the electrical infrastructure and electric
energy to every region in the world is one of the most
important topics in the field of energy today. The number
today of people who do not have access to electricity,
which is one of the most important infrastructure items, is
approximately 1.8 billion. According to the surveys of the
International Energy Agency, it is required to make 35
billion USD of investments every year until 2030 in order
to enable that these people have access to electricity.
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Doğalgaz tüm dünyada etkisini en hızlı artıran
yakıtların başında gelmektedir. Özellikle fosil
yakıtlar içerisindeki en temiz ve çevreci yakıt olması
doğalgaza olan ilgiyi ve talebi son yıllarda hızlı bir
şekilde artırmaktadır. Küresel ısınmanın birçok ülkede
geliştirdiği bilinç neticesinde, doğalgaz kullanımı tüm
dünyada düzenli bir artış sergilemektedir. Özellikle
LNG ve Kaya Gazı gibi önemli gelişmelerin de
yaşanmasıyla birlikte doğalgazın arzı tedarik çeşitliliği
daha sağlam bir temel kazanmaktadır.
Dünya’da kanıtlanmış doğalgaz rezervleri 188 trilyon
m3 civarındadır. Öte yandan sürekli yeni kaynaklar
da keşfedilmeye devam etmektedir. 2011 yılında
en büyük yeni rezerv keşfi 1,4 trilyon m3’lük yeni
bir rezerv keşfiyle İran’a aittir. Bölgesel bazda en
büyük rezerv ise, Türkiye’ye komşu olan Ortadoğu’da
bulunmaktadır.
Bilinen bu geleneksel rezervler dışında, gelişen
teknoloji sayesinde önemli bir gaz kaynağı daha
ortaya çıkmıştır ve Dünya doğalgaz piyasasını ciddi
bir şekilde etkilemiştir. ABD’deki Kaya Gazı (Shale Gas)
gibi konvansiyonel olmayan türdeki gaz üretiminde
yakın geçmişte yaşanan gelişmeler ve sürpriz bir
şekilde bu ülkenin LNG ithalatına neredeyse ihtiyaç
duymayan bir konuma gelmesi, bu durum karşısında
özellikle Katar gibi bazı ülkelerde LNG arzı fazlalığının
oluşması, bu döneme denk gelen global ekonomik
kriz, petrol fiyatlarındaki düşüşler, dünya genelinde
spot LNG fiyatlarında önemli düşüşlere yol açmıştır.
2010 yılında bu büyük değişimin etkisiyle ABD,
Rusya’yı geride bırakarak en büyük doğalgaz üreticisi
konumuna gelmiştir.
2011 yılında ise, gerek global ekonomide canlanma,
gerekse Japonya’nın yaşadığı deprem felaketi
sonrasında oluşan nükleer facia sonrasında Japonya,
Almanya gibi bazı ülkelerin elektrik üretiminde
nükleer tesisleri giderek devreden çıkarmaya
yönelik kararları LNG ticareti ve fiyatları açısından
üretici ülkeler lehine bir atmosfer yaratmıştır. Tüm
bu gelişmelerin etkisiyle 2011 yılında Dünya’da
gaz ticareti rekor bir seviyede artarak %10,1 artış
görmüştür. Dünya’da LNG ticareti ise, %22,6 ile rekor
kırmıştır. En büyük LNG kapasitesine sahip ülke olan
Katar ise, bu süre zarfında ticaret hacmini %53,2
oranında artırarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
LNG ticareti toplam gaz ticaretinin 3/1’ine ulaşarak
kendi rekorunu kırmıştır.

toplam
m3
188 trilyon

%41
Ortadoğu

Natural gas is the main fuel which quckly increases
its impact in the world. In recent years, there is an
increasing demand for natural gas as it is the cleaner and
more eco-friendly fuel among fossil fuels. As a result of
awareness in many countries after global warming, the
rates of using natural gas is growing in the entire world.
especially after important developments such as LNG
and Shale Gas, ways for supplying natural gas has been
consolidated.
The world’s proven reserves of natural gas are 188
trillion cubic meters. On the other hand, the world keeps
discovering new resources. The biggest new reserve
discovery in 2011 was in Iran, which is 1.4 trillion cubic
meters. The biggest reserve on a regional basis is in the
Middle East, is a neighbor of Turkey.
Besides these proven conventional reserves, an important
gas resource was discovered thanks to the advancing
technology and influenced the world’s natural gas
market significantly. Recent developments in the
production of unconventional gases such as Shale Gas in
the USA, need resulted in ho of LNG import, a surplus LNG
supply in some countries, especially Qatar. After such
developments, the global financial crisis experienced in
this period decreased in oil prices have caused important
price decreases in the spot LNG prices across the globe.
With the influence of such important change in 2010, the
USA surpassed Russia and became the biggest natural
gas producer.
In 2011, the economic recovery and decisions of some
countries such as Japan and Germany to deactivate
nuclear facilities in electricity production after the nuclear
disaster that occurred as a result of an earthquake in
Japan created an advantageous climate for producing
countries in terms of LNG trade and prices. With the
impact of these developments, world gas trade in 2011
realized a record increase by 10.1%. The LNG trade in the
world in 2011 also broke a record, increasing by 22.6%.
Qatar which has the biggest LNG capacity increased its
trade volume in this period by 53.2% and achieved an
important success. Furthermore, the LNG trade accounted
for 3/1 of total gas trade and broke its own record.
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35

Jİ
R
E
N
E
E
’D
E
TÜRKİY
Y IN

ENERG
TURKEY

Türkiye Elektrik Fiyatları
açısından AB ile rekabet edebilir
durumdadır.

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak enerji tüketimi
açısından hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Türkiye’nin
sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu ve son yıllarda
istikrarlı bir şekilde gelişen ekonomisi sayesinde
enerji tüketimi ve enerji piyasası önemli gelişmeler
kaydetmektedir. 2010 yılında Türkiye birincil enerji
tüketimi yaklaşık %9’luk bir artışla, 108 milyon TEP’e
ulaşmıştır.
Türkiye’nin enerji tüketiminin %90’ını fosil yakıtlar
oluşturmaktadır. Doğalgaz, en çok kullanılan birincil
enerji kaynağı olma özelliğini ilk kez 2009 yılında
kazanmış ve bu konumunu halen korumaktadır.
Türkiye’nin enerji ithalatı ekonominin büyümesine
paralel olarak yükselmektedir. 2011 enerji ithalat
rakamı yıl sonu itibariyle rakamı 54 milyar dolar
civarındadır. 5 milyar dolar aynı kalemde ihracatımız
olduğu düşünüldüğünde net ithalat yaklaşık 50
milyar dolar civarındadır. Avrupa’daki kriz yanında
Ortadoğu’da yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı
yükselen petrol fiyatları Türkiye’nin enerji faturasını
yükselten artışın en önemli dinamikleridir.
Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından yaklaşık
%73 oranında dış kaynaklara bağımlı durumdadır.
Dış kaynaklara bağımlılığın en yüksek olduğu birincil
enerji kaynağı doğalgazdır. Öte yandan konutlarda
kullanılan kömürün de çok büyük bir kısmı ithal
edilmektedir.
Türkiye Elektrik Fiyatları açısından AB ile
rekabet edebilir durumdadır. Elektrik fiyatları AB
ortalamasından önemli derecede daha düşüktür. Bu
açıdan bakıldığında ENSO-E bağlamında Türkiye’nin
AB ile olan elektrik ticaretinin gelişme potansiyelinin
yüksek olduğu ifade edilebilir.
2011 yılında Türkiye enerji piyasasının en önemli
gündem konusu elektrik dağıtım bölgelerinin
özelleştirilmesi olmuştur. Elektrik dağıtım ihaleleri
ihaleler ilk yapıldığında yüksek fiyatlarla sonuçlanmış
ancak devam eden süreç içerisinde yalnızca iki
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As a developing country, Turkey is making a fast
progress in energy consumption. Thanks to its young
and dynamic population and consistently developing
economy in recent years, Turkey is advancing in energy
consumption and in energy market. In 2011, primary
energy consumption increased to 108 million of TOE in
Turkey, increasing by approximately 9%.
Fossil fuels account for 90% of total energy consumption
in Turkey. Natural gas became the most primary energy
resource used for the first time in 2008 in Turkey, and still
keeps its position.
Energy import in Turkey is increasing in parallel with
the country’s economic growth. In 2011, the year-end
energy import figure is approximately 54 billion dollars.
Considering that this item also includes the export figure
of the country, net import figures are approximately 50
billion dollars. Increasing oil prices due to the crisis in
Europe and political developments in the Middle East is
the main factor for raising the energy invoice of Turkey.
In terms of primary energy resources, Turkey is
dependent on external resources at 73%. Natural gas is
the primary energy source with the highest dependence
on external resources. On the other hand, most part of
the coal used in houses is imported.
In terms of electricity prices, Turkey is capable to
compete with the EU. Electricity prices in Turkey are
significantly lower than the EU average. In this respect, it
can be stated that Turkey has high potential to develop
its electricity trade with the EU within the context of
ENSO-E.
In 2011, the most important agenda of the Turkish
energy industry was the privatization of electricity
distribution regions. The electricity distribution tenders
were concluded with high prices at first but in the
upcoming days, only two distribution companies
were privatized successfully. In other five electricity
distribution companies, the process is ongoing or the
tender was cancelled. In the process of privatization of
electricity and gas distribution, 243 million dollars of
security given by bidding companies were recorded as
revenue.

dağıtım şirketinde özelleştirme süreci başarıyla
tamamlanabilmiştir. Geriye kalan 5 elektrik dağıtım
şirketinde ise, süreç ya halen devam etmekte ya da
ihale iptal edilmiş durumdadır. Elektrik ve gaz dağıtım
özelleştirmesi sürecinde, teklif veren firmalara ait
toplam 243 milyon $ tutarındaki teminat hazineye
gelir olarak irat edilmiştir.
Bir ülkenin enerji piyasasının gelişim potansiyelini
en güzel betimleyen göstergelerden biri, o ülkedeki
kişi başı elektrik tüketimidir. Türkiye’de kişi başı
elektrik tüketimi AB ülkelerine kıyasla oldukça
düşük seviyededir. Ülkeler için gelişmişlik düzeyinin
en önemli göstergelerinden biri olan kişi başı enerji
tüketiminin Türkiye geliştikçe çok daha üst noktalara
ulaşması beklenmektedir. Örneğin Almanya’daki kişi
başı tüketim Türkiye’nin yaklaşık üç mislidir.
Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketiminde olduğu gibi
kişi başı doğalgaz tüketiminde de önemli gelişim
potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ortalama doğalgaz
tüketimi açısından diğer Avrupa ülkelerine kıyasla
son sıralarda bulunmaktadır. Örneğin Almanya’da
kişi başı tüketim Türkiye’nin üç katı iken, Kanada’da
yaklaşık 7 katıdır.
Türkiye son yıllarda enerjide gösterdiği talep
artışıyla en öne çıkan ülkelerin başında gelmektedir.
Türkiye’de 1994, 1998, 2001 ve 2008 yıllarında
yaşanan krizlere rağmen enerji tüketimi son 25 yılda
dört kat yükselmiştir. Türkiye, Çin’in arkasından enerji
talebinin en çok yükselme kaydettiği ülke olarak
dünyada enerji konusunda odak noktası olmuştur.
Türkiye’de elektrik üretimi ve tüketimi hızlı bir şekilde
artmaktadır. Ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ve
birim tüketimin de zaman içerisinde yükselmesiyle, bu
ivmenin uzun bir süre daha bu şekilde devam edeceği
öngörülmektedir. Elektrik üretiminde en yüksek payı
%45 ile doğalgaz almaktadır. Hidrolik kaynaklardan
elde edilen elektriğin payı özellikle bahar aylarında
hızla yükselmektedir. Kömürle yapılan üretimin
üzerindeki karbon emisyonu baskısı ise, çevresel
hassasiyetten dolayı gittikçe artmaktadır.

Ekonomik refah seviyesinin
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One of the most effective indicators determining the
growth potential of energy market in a country is the
electricity consumption percapita in that country.
Turkey’s per-person electricity consumption is very low
compared to the levels in EU countries. It is estimated
that Turkey will reach higher levels as soon as its perperson electricity consumption, which is one of the
most important indicators of development in a country,
experiences a growth. For example, Germany’s perperson electricity consumption is three times higher
than Turkey’s.
As in the per-person electricity consumption, Turkey has
important growth potential in per-person natural gas
consumption. In the area of natural gas consumption,
Turkey has very low rates compared to the European
countries. For example, Germany’s and Canada’s perperson natural gas consumption is three and seven
times higher than Turkey’s, respectively.
Turkey, with its increase in energy demand, is among
the countries shining out in this field. Despite the
financial crises in 1994, 1998, 2001 and 2008 in Turkey,
energy consumption have increased by four times in
the last 25 years. After China, Turkey has been the
country with the highest energy demand in this period
and has become the world’s focal point in terms of
energy.
In Turkey, there is an increasing growth in electricity
production and consumption. As the levels of economic
welfare and unit consumption has increased with
time, it is estimated that the country will maintain such
acceleration for a long time. Natural gas accounts for
45% of electricity consumption, which is the biggest
share. The share of electricity produced from hydraulic
resources increases especially in the spring months.
Carbon emission pressure on the production with coal is
mounting due to increasing environmental awareness.
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Turkey has a highly strategic importance in the field of
natural gas. In this regard, natural gas stands out with its
following characteristics and features:

Türkiye doğalgaz açısından da oldukça stratejik bir
öneme sahiptir. Bu bağlamda doğalgaz bakımında şu
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
• Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre,
dünya doğalgaz rezervinin 3/2’sine sahip olan
Avrasya ve Ortadoğu bölgesiyle komşudur.
• Bu konumu dolayısıyla Türkiye, Hazar havzasından
ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya giden gaz için alternatif
bir güzergah teşkil etmektedir.

• Turkey is a neighbor of Eurasia and the Middle East,
which account for 3/2 of the world’s total natural gas
reserves according to the figures of the International
Energy agency.
• Due to its location, Turkey constitutes an alternative
destination for the gas traded from the Caspian Basin and
Middle East to Europe.
• The Turkish natural gas market is regulated and
audited by the EPDK (Energy Market Regulatory
Authority).
• Market regulations of Turkey have been conformed to
the EU’s third energy package.

• Türkiye’de doğalgaz piyasası EPDK tarafından
düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

• The Natural gas market is regulated according to the
Natural Gas Market Law No. 4646 issued in 2001.

• Türkiye’deki piyasa düzenlemeleri AB üçüncü enerji
paketiyle uyumlu hale getirilmiştir.

• The EPDK enforces regulations and adjustments to
make the market more competitive and decreases the
limit of eligible natural gas consumption every year.

• Doğalgaz piyasası, 2001 yılında çıkarılan 4646 nolu
Doğalgaz Piyasası Kanunu’na göre düzenlenmektedir.
• EPDK piyasayı rekabete açacak düzenlemeleri
sürekli hayata geçirmekte ve doğalgazda serbest
tüketici limitini her yıl aşağı çekmektedir.
Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin çok yüksek oranda
ithalata bağımlı olması dolayısıyla, doğalgaz
üretimi oldukça sınırlı bir hacme sahiptir. Toplam
tüketimin içerisinde Türkiye’de üretilen doğalgazın
payı, yalnızca %3 civarındadır. 2010 yılında
Türkiye’de yaklaşık 726 mio m3 doğalgaz üretilmiştir.
Doğalgaz üretimi son iki yıldır hemen hemen aynı
seviyede gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar üretilen
toplam doğalgaz miktarı ise 12,1 milyar m3 olarak
gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye’nin 2011 doğalgaz ithalatı 40 milyar
m3’ü aşmıştır. En çok gaz elektrik üretiminde
kullanılmıştır. Kayserigaz ise, ülke gaz hacminden
%1,3 pay almaktadır. Doğalgaz tüketimi geçen yıla
kıyasla yaklaşık %9 oranında artarak önemli artış
kaydetmiştir. Tüketim kriz öncesi dönemi aşarak
önemli bir ivme kazanmıştır. Öte yandan bu yıl
yaşanan diğer önemli bir gelişme ise, 25 yıl önce
imzalanan Batı hattı anlaşmasındaki “al ya da öde”
cezalarından doğan 3 milyar m3 gazı Türkiye’nin
2012’de kullanabilecek olmasıdır. Güney Akımın
imzalanması sonrasında ise, Türkiye gaz fiyatlarında
Rusya’dan indirim almayı başarmıştır.
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Since the natural gas consumption of Turkey is highly
dependent on import, natural gas production volume is
very limited. The share of the natural gas produced in
Turkey account for only 3% of total consumption. In 2010,
Turkey produced approximately 726 million cubic meters
of natural gas. In the last two years, the figure of natural
gas production has been almost the same. The total
amount of natural gas produced so far is 12.1 billion cubic
meters.
Turkey’s natural gas import in 2011 was more than 40
billion cubic meters. The highest rate of gas was used
in electricity production. Kayserigaz accounts for 1.3%
of the country’s gas volume. Compared to the previous
year, natural gas consumption increased by 9% and
realized an important rise. The consumption was higher
compared to the period before the crisis and this is an
important acceleration. Furthermore, another important
development that occurred this year was that Turkey,
in 2012, will be able to use 3 billion cubic meters of gas

Gaz Tüketimi
Sektörlere Göre Gas Consumption
Sectoral

%22
Konut

%25
Sanayi

Elektrik

%53

Doğalgazın Türkiye’de konutlarda kullanımı ilk
kez 1988 yılında Ankara’da başlamıştır. 2001
yılında yayımlanan 4646 nolu doğalgaz piyasası
kanunundan önce ise, sadece 6 ilde doğalgaz
dağıtımı mevcut bulunmaktaydı. 2003 yılında
başlayan doğalgaz dağıtım özelleştirme ihaleleriyle
birlikte doğalgaz dağıtımının yapıldığı şehir sayısı 60’ın
üzerine çıkarak önemli ve kayda değer bir gelişme
ve büyüme sağlanmıştır. Türkiye Doğalgaz altyapısı
nüfusun %92’sini kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır.
Doğalgaz altyapısı özellikle son birkaç yılda yüksek
hızla gelişmiştir. Ülke genelinde Penetrasyon oranı ise
yaklaşık %25 düzeyindedir ve önümüzdeki yıllarda
hızla artması beklenmektedir.
Türkiye’nin yıllık gaz ithalat kapasitesi yaklaşık 58
milyar m3 civarındadır. LNG ithalat kapasitesi ise, yıllık
yaklaşık 12 milyar m3 civarındadır. Türkiye’de iki adet
LNG terminali bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi
kamuya diğeri ise, özel sektöre aittir. Türkiye’nin yıllık
ihracat kapasitesi ise, yıllık 3.6 milyar m3 civarındadır.
Türkiye’nin doğalgaz altyapısı konusunda en sorunlu
olduğu konu ise, doğalgaz depolama altyapısıdır.
Türkiye’de halihazırda Silivri’de bulunan TPAO’ya
ait 2,6 milyar m3 lük bir doğalgaz deposu hizmet
vermektedir. Bu miktar ise, Türkiye’nin yaklaşık 20-25
günlük ihtiyacını ancak karşılayabilmektedir. 2012
başından itibaren ise, Tuz Gölü’nün altında 1 milyar
m3 lük bir deponun daha inşasına başlanmıştır. Bu
açıdan bakıldığında, Türkiye’de doğalgaz konusunda
gelişime muhtaç en önemli konulardan birinin
depolama altyapısı olduğu ifade edilebilir.

originating from the “take-or-pay” fines in the West-Line
natural gas agreement made 25 years ago. After the
South Stream Agreement was signed, Turkey achieved
getting discounts from Russia on gas prices.
In Turkey, the use of natural gas in houses was started in
1988 in Ankara. Before the Natural Gas Market Law No.
4646 issued in 2011, only 6 provinces were using natural
gas. With the tenders started in 2003 on the privatization
of natural gas distribution, the number of provinces with
natural gas distribution has increased to 60 and this is
a significant growth and development for the country.
The natural gas infrastructure of Turkey has achieved a
growth rate covering 92% of the population. The natural
gas infrastructure has experienced a fast development
especially in recent years. In the country the penetration
rate is approximately 25% and it is estimated to increase
in following years.
The annual gas import capacity of Turkey is
approximately 58 billion cubic meters, while annual LNG
import capacity is approximately 12 billion cubic meters.
Turkey has two LNG terminals. One of them is owned by
the publicly-owned corporation, while the other is under
the possession of a private company. Annual export
capacity of Turkey is approximately 3.5 billion cubic
meters.
The most important problem of Turkey in natural gas
infrastructure is its natural gas storage infrastructure.
Currently, a natural gas storage area owned by TPAO
in Silivri, Turkey, is in service and has 2.6 billion cubic
meters of capacity. It meets only 20-25-day natural gas
need of Turkey. In the beginning of 2012, the construction
of another storage area with 1 billion cubic meters of
capacity was started under the Salt Lake. Considering
these issues, it can be stated that storage infrastructure is
one of the main areas that need development.
The main objectives of The Natural Gas Market Law No.
4646 issued in 2011 was the liberalization of the natural
gas market and establishment of competition. In order to
achieve these objectives, the law applied the following
methods:

2001 yılında çıkarılan 4646 nolu doğalgaz piyasası
kanunuyla temel olarak doğalgaz piyasanın
serbestleştirilmesi ve rekabetin tesis edilmesi hedef
alınmıştır. Kanun kapsamında bu hedeflere ulaşmak
için şu yöntemler benimsenmiştir;
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• BOTAŞ’ın pazar payının gaz devri programlarıyla
2009 yılına kadar %20’ye düşürülmesi ve sıvılaştırılmış
doğalgaz (LNG) ithalatı haricinde yeni gaz alım
anlaşması yapmaması,
• BOTAŞ’ın her takvim yılında devretmesi gereken
miktarın, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte alım
taahhüdünde bulunulan toplam doğalgaz miktarının
en az %10’u olması,

Büyükşehirler arasında
doğalgazı en pahalı kullanan
şehir Türkiye’nin en büyük
şehri olan İstanbul’dur.
Kayseri ise, doğalgazı birçok
büyükşehirden daha düşük
bir fiyatla kullanmaktadır.
Bu durumun en önemli
nedeni ise, doğalgaz
dağıtım firmalarının
sahip olduğu değişik
tarifelerdir.

• Herhangi bir tedarikçinin pazar payının %20’yi
geçmeyecek şekilde sınırlandırılması,
• BOTAŞ’ın iletim, depolama ve ticaret faaliyetlerinin
değişik tüzel kişilikler vasıtasıyla yürütülmesine imkan
sağlayacak şekilde ayrıştırılması,
• Şehir içi dağıtımının EPDK tarafından yapılacak
ihaleler sonucu kazanan özel kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmesi.
Bu kanun kapsamında hedeflenen son iki madde
dışında diğer konularda tam anlamıyla başarı
sağlanamamıştır. Doğalgaz piyasasında, kamu tekeli
BOTAŞ’ın açık ara hakim konumu halen devam
etmektedir. Kanun kapsamında özel sektöre 4 milyar
m3’lük bir devir gerçekleştirilmiş ve bu miktar da
piyasa hacminin yaklaşık %10’una tekabül etmektedir.
Türkiye’de gaz fiyatları AB ortalamasının önemli
derecede altında bulunmaktadır. Türkiye Doğalgaz
Fiyatları açısından AB ile rekabet edebilir durumdadır.
Bu durumun önemli sebeplerinde biri ise, doğalgaz
fiyatlarının BOTAŞ eliyle sübvanse edilmesi ve
karlılığın baskı altına alınmasıdır. Sübvanse edilen
fiyatlar göz ardı edilse bile, Türkiye’deki fiyatlar halen
AB ortalamasının altında kalmaktadır.
Türkiye’de doğalgaz fiyatlarında son yıllarda önemli
bir değişiklik olmamıştır. 2011 Ekim ayında doğalgaza
29 ay aradan sonra ilk defa %14.3 oranında zam
gelmiştir. Büyükşehirler arasında doğalgazı en
pahalı kullanan şehir Türkiye’nin en büyük şehri
olan İstanbul’dur. Kayseri ise, doğalgazı birçok
büyükşehirden daha düşük bir fiyatla kullanmaktadır.
Bu durumun en önemli nedeni ise, doğalgaz dağıtım
firmalarının sahip olduğu değişik tarifelerdir.

• Decreasing BOTAŞ’s (Petroleum Pipeline Corporation)
market share to 20% until 2009 by means of gas transfer
plans and not allowing to make a new gas purchase
contract other than the liquefied natural gas (LNG) import,
• The amount required by BOTAŞ to transfer in each
calendar year will be at least 10% under the total natural
gas amount undertaken on the effective date of law,
• Market share of any supplier will be limited to 20%,
• BOTAŞ will be divided in a way to enable different
legal entities to operate its transfer, storage and
commercial activities,
• Inner-city distribution will be performed by private
corporations winning the tenders to be put out by the
EPDK.
Other than the two items aimed under this law, there has
not been a successful implementation completely. In the
natural gas market, BOTAŞ, which is a public monopoly,
is still dominant. Under the law, a private sector has been
provided with 4 billion cubic meters of natural gas transfer
and this figure accounts for only 10% of the market
volume.
Gas prices in Turkey are significantly lower compared
to the EU average. In terms of natural gas prices, Turkey
is capable to compete with the EU countries. One of the
most important reasons for such competitive power is
that natural gas prices are subsidized and profitability is
suppressed by means of BOTAŞ. Although the subsidized
prices are avoided, the prices in Turkey are still under the
EU average.
In Turkey, there has been no important change in natural
gas prices in recent years. In October 2011, the price of
natural gas was increased for the first time in 29 months
by 14.3%. The city using natural gas with highest prices is
Istanbul, the largest city in Turkey. However, in Kayseri,
natural gas is used with lower prices compared to many
metropolitan cities. The most important reason for this
situation is the various tariffs enforced by natural gas
distribution companies.
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Türkiye doğalgaz ihtiyacının %60’lık bir kısmını
Rusya’dan karşılanmaktadır. Enerji Bakanlığı stratejik
planına göre bu payın %50’nin altına çekilmesi ve
kaynak ülkelerde daha fazla çeşitliliğe gidilmesi
hedeflenmektedir. Türkmenistan’la anlaşma
yapılmasına rağmen gaz bu ülkeyle gaz ticareti
yakın bir dönem içinde başlayamayacaktır. 6 milyar
m3 lük Batı hattı anlaşması 2011 yılı başında dolmuş
ve BOTAŞ sözleşmeyi uzatmamıştır. Sözleşmenin özel
sektör eliyle yenilenmesi beklenmektedir.
Sonuç olarak 2011 yılı Türkiye’de önemli bir yıl olmuş
ve bazı temel konular ön plana çıkmıştır;

Turkey meets 60% of its natural gas needs from Russia.
According to the strategic plan of the Ministry of Energy
and Natural Resources, it is aimed to decrease this
percentage to 50% and maintain the procurement
of natural gas from various countries. There is an
agreement made with Turkmenistan but the gas supply
from this country will not start for a short time. Westline agreement on 6 billion cubic meters of natural gas
expired in the beginning of 2011 and BOTAŞ did not
extend the agreement. It is expected that the agreement
will be renewed through private sector.
In conclusion, 2011 was an important year for Turkey
and some main issues stood out as follows;
• In 2011, Turkey realized fast growth in energy
demand,

hızla
• 2011 Türkiye’de enerji talebinin
yükseldiği bir yıl olmuştur,

• As the rate of using natural gas in new regions and
cities, it is estimated that the demand growth will realize
fast increase in the following years,

ve
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• It is expected that After the Copenhagen criteria,
every country will adopt core and important changes
which will influence the energy industry (Carbon
market, productivity pressure, clean coal technologies,
etc.),
• Although it is planned that the share of natural gas
in electricity production in Turkey will be decreased in
upcoming years, the estimation is that such share will
maintain its dominant position for a long time.
• It can be suggested that a significant economic
recession in the EU or Middle East in 2012 may slow
down the energy consumption.

• Türkiye’de doğalgazın elektrik
yıllarda
üretimindeki payının önümüzdeki
bir
düşürülmesi planlansa da uzun
ası
süre daha hakim konumunu korum
beklenmektedir,
a
• 2012 yılında AB bölgesinde vey
ciddi bir
Ortadoğu kaynaklı yaşanabilecek
ini de
ekonomik durgunluğun enerji tüketim
yavaşlatabileceği ifade edilebilir.
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KAYSERİ’DE DOĞALGAZ

NATURAL GAS
CONSUMPTION IN KAYSERI

ABONELİK SAYILARI - BBS
Yearly Subscriber Number

280.558

312.992

Adet

YILLIK ABONE (BBS)

300.000

Yearly Subscribers

220.585

TOPLAM ABONE
Total Subscribers

250.000

248.749

350.000

153.468

200.000

109.602

150.000

31.809

28.164

32.434

67.117
43.866

20.150

20.150

50.000

38.691

50.761

70.911

100.000

0

285.067

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Adet

GAZ KULLANICI SAYILARI - BBS
Yearly Gas User Number

248.555

300.000

2005

2004

Yıl

250.000

210.425

YILLIK GAZ KULLANICI (BBS)
Yearly Gas User

TOPLAM GAZ KULLANICI

125.003

172.549

Total Gas User

200.000
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0

12.7 72

12.7 72

50.000

39.891

100.000

41.060

83.943

150.000

2011 GAZ TÜKETİMLERİ

2011 GAS CONSUMPTIONS

Milyon m3

SERBEST OLMAYAN TÜKETİM (Milyon m3)

159,165033

67,010473

152,843572

162,862848

127,691327

200.000
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250.000
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Non - eligible consumption
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INVESTMENTS

YATIRIMLARIMIZ

YATIRIMLAR 2011
Investments 2011

YATIRIMLAR
Investments

MİKTAR
Quality

BİRİM
Unit

ANA HAT

97

KM

SERVİS HATTI

31

KM

1.764

ADET

16.268

M2

ÇELİK HAT

9

KM

BÖL.REG.

2

ADET

Main Line

Service Line

SERVİS KUTUSU

Service Box

ASFALT

Asphalt

Steel Line

District Station

YATIRIMLAR 2004 - 2011
Investments 2004 - 2011

YATIRIMLAR
Investments

ÇELİK HAT

Quality

BİRİM
Unit

219

KM

PE HAT

1.320

KM

SERVİS HATTI

490

KM

BÖL. REG.

71

ADET

VANA GRUBU

34

ADET

29.162

ADET

Steel Line

PEe Line

Service Line

District Station

Valve Group

SERVİS KUTUSU

Service Box
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MİKTAR

ÇELİK HAT
Steel Line

BİRİM
Unit

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

YILLIK

KM

81

33

16

23

47

4

6

9

TOPLAM

KM

80

114

130

153

200

204

210

210

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Yearly

Total

PE HAT
Pe Line

BİRİM
Unit

YILLIK

KM

191

121

226

290

291

50

54

97

TOPLAM

KM

191

312

538

828

1.119

1.169

1.223

1.320

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Yearly

Total

SERVİS HATTI
Service Line

BİRİM
Unit

YILLIK

KM

102

34

84

72

115

23

28

31

TOPLAM

KM

102

136

221

293

408

431

459

490

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Yearly

Total

SERVİS KUTUSU
Service Box

YILLIK
Yearly

TOPLAM
Total

BÖLGE REGÜLATÖRÜ
Region Regulator

YILLIK
Yearly

TOPLAM
Total

VANA GRUBU

Valve Group

YILLIK
Yearly

TOPLAM
Total

BİRİM
Unit

2010

2011

ADET

5.810

2.312

5.084

4.096

7.449

1.140

1.445

1.764

ADET

5.872

8.184

13.268

17.364

24.813

25.953

27.398

29.162

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BİRİM
Unit

ADET

18

13

12

10

9

4

3

2

ADET

18

31

43

53

62

66

69

71

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BİRİM
Unit

ADET

13

7

2

8

4

0

0

0

ADET

13

20

22

30

34

34

34

34
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DİRMEK
DOĞALGAZ KULL ANMAYI ÖZEN
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİDİR
ENCOURAGING THE USE OF NATURAL GAS
IS A SOCIAL RESPONSIBILI TY PROJECT

Enerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa
olmaz temel unsurlardan bir tanesidir. Gerek
dünyamızda gerek ülkemizde nüfus artışı, konfor
standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki
gelişmelere paralel olarak enerji tüketimini hızla
artırmaktadır. Enerji ihtiyacının artmasına karşılık
bugün kullanılan fosil kaynakların sınırları
zorlanmaktadır. Diğer taraftan bu enerji ihtiyacının
karşılanmasında kullanılan fosil kökenli kaynaklardan
dolayı çevre kirliliği oluşmakta ve özellikle atmosfere
salınan CO2 gazının miktarındaki artıştan dolayı iklim
değişiklikleri oluşmakta ve bunun sonucu gelecekte
dünyamızın zora gireceği de ayrı bir gerçektir.
Bu nedenle her yönüyle problem çıkarmaktan
uzak temiz bir enerji olan doğalgazın en önemli
avantajı yanma sonucunda havayı kirleten kükürt
ve kükürtdioksitli gazlar çıkarmamasıdır. Bunun
sonucunda ‘’çevre dostu’’ olarak adlandırılan
doğalgaz, çağımızda yoğun kentleşme ile birlikte
ortaya çıkan ve ülkemizde de ciddi bazı sorunlar
doğurmuş olan hava kirliliğini gidermede vazgeçilmez
bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca fosil
yakıtların yanmasıyla ortaya çıkardığı zehirleyici
ve boğucu etkileri bulunan karbonmonoksit,
karbondioksit gibi gazlar çıkarmaması doğalgazın
diğer önemli bir yanını ortaya çıkarmaktadır.
İlimiz hava kirliği konusunda uzun yıllar Türkiye
deki iller sıralamasında ön sıralarda yer almıştır.
Kayserinin hava kirliği yaşamasındaki temel faktörlere
bakıldığında ise fiziki konumunun çanak yapısında
olması, hava sirkülâsyonun istenilen düzeyde
olmaması ve sirkülâsyona göre konumlandırılmamış

Energy is one of the indispensable and basic elements
for human life and industrial production. The population
growth and improving comfort standards are increasing
the energy consumption both in the world and in Turkey,
in parallel with the developments in industry and
technology. As the need for energy increases, the way
of using fossil resources today is pushing the limits. On
the other hand, due to fossil resources used in meeting
such need for energy, environmental pollution occurs,
especially because of the increase in the amount of CO2
released to the atmosphere, climatic changes happen
and, as a result, it is a fact that our world will experience
difficulties in the future.
Therefore, the most important advantage of natural gas,
which is a clean energy source without any problematic
features, is that it does not release sulphur and sulphurdioxide gases polluting the air. Natural gas, which is
considered “eco-friendly”, has become an indispensable
energy resource in preventing air pollution which
occurs as a result of overurbanization and causes serious
problems in Turkey. Also, another important aspect
of natural gas is not releasing carbon-monoxide and
carbondioxide which has poisoning and choking impacts
as a result of burning fossil fuels.
For years, Kayseri has been among the cities with the
highest level of air pollution in Turkey. Considering the
main factors causing Kayseri to have such polluted air,
the main reasons for air pollution in Kayseri can be listed
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şehir mimarisi kirlilik nedenleri arasında yer
almaktadır. Fiziki durumu üzerine sanayide,
otomobillerde, konutlarda kullanılan enerjiye
dönüştükten sonra yok olması zor olan kimyasalları,
havaya salgılayan yakıtlarında tercih edilmesi hava
kirliliğini hızla artırmaktadır.
Bu durumun sonucunda hava kirliği konusunda
Kayseri’yi masmavi bir gökyüzü yemyeşil bir doğa ile
buluşturmak Kayserigaz’ın sorumlulukları arasında
yer almaktadır. Bu bağlamda Kayserigaz; gaz
satışları dışında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
projeleriyle Kayseri halkının hava kirliği konusunda
bilinçlenmesine katkıda bulunarak 2011 yılında
da hava kirliğinin arttığı günlerde basın bültenleri,
çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik okullarda
düzenlediği eğitim programları ile Kayserili
vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları
kendisine görev edinmiştir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde
Dünyanın birçok yerinde erişkinlerde görülen hava
kirliği ile varlığını fazlasıyla etkinleştiren KOAH
hastalığını önlemeye yönelik, İl Sağlık Müdürlüğü
ile ortak çalışmalarda bulunarak dağıtılan broşürler,
gazete ve dergilerde konu ile alakalı yayınlanan
yazılarla halkın bilinçlenmesini sağlamıştır.
Kayserili vatandaşların doğalgaz ile ilk tanıştığı
günden bu güne kadar her haneyi doğalgazın
konforu, verimliliği ve kalitesiyle buluşturmayı,
doğalgaz kullanımını özendirmeyi kendisine ilke
edinen Kayserigaz her yıl içerisinde düzenlediği farklı
doğalgaz aboneliği kampanyalarıyla abone sayısını
artırarak çevreye ve müşterilerine verdiği değeri bir
kez daha kanıtlamıştır.
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as having a basin-shaped physical location, lack of air
circulation at desirable levels, and the urban architecture
which is not positioned based on the circulation. The
chemicals, which are used in the industry, automobiles
and houses are not possible to decompose after
converting into energy, are preferred in fuels released to
the air, and this increases the level of air pollution.
Considering these issues, it is among the responsibilities
of Kayserigaz to make the city of Kayseri have a blue
sky and a green nature. In this regard, Kayserigaz, by
means of its social responsibility projects, besides selling
natural gas, have increased the awareness of the people
of Kayseri about air pollution and committed itself to
informing and raising the awareness of citizens through
press bulletins, and training programs organized at
schools to create environmental consciousness in 2011.
Also, in 2011, in order to prevent the COPD disease,
which is increasingly affecting the humanity in many
places of the world due to of air pollution, Kayserigaz
performed joint works with the Provincial Directorate of
Health, handed out brochures and published articles
on newspapers and journals in the subject, and thus
contributed to the awareness of people.
Kayserigaz, which has aimed to provide the citizens
of Kayseri with the comfort, efficiency and quality of
natural gas and encouraging the use of natural gas
since its establishment, have increased the number of
its subscribers through various special offers introduced
every year and proved once again the value it attaches
to the environment and its customers.
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Kayseri ili dağıtım lisansı mücavir alanı içerisinde,
doğalgaz alt yapı çalışmalarına karar verilmiş
bölgeler ve doğalgaz olmayan yerlerden gelen
abonelik taleplerine göre yıllık yatırım programı
belirlenmektedir. Bu kapsamda birim fiyat analizleri,
yapım maliyetleri ve iş programları hazırlanarak
yatırım yapılacak bölgelerdeki altyapı çalışmalarına
yönelik işçilik ihaleleri yapılmaktadır.
İhaleler neticesinde yapımı üstlenen yüklenici
firmalara çalışma yapacakları bölgelerin iş
yeri teslimleri yapılarak imalat çalışmalarına
başlatılmaktadır. Çalışmaların programa göre
istenilen zamanda bitirilmesi ve abonenin doğalgaz
arzının zamanında karşılanması için imalat süresince
değerlendirmeler yapılarak çalışmalar kontrol altında
tutulmaktadır.
Yapım çalışmalarına başlamadan önce Aykome
(Büyükşehir Belediyesi altyapı koordinasyon
merkezi), ilgili belediyeler, kamu kurumları ve
diğer altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon, kazı
izinlerinin alınması, resmi yazışmaların yapılması
sağlanarak tüm çalışmalar ile ilgili gerekli merciler
bilgilendirilmektedir.
Çalışma sahasında yapılan tüm imalatlar Kayserigaz
ve müşavir firma personelleri tarafından kontrol
edilmektedir. İmalatların başlaması ile birlikte
saha kontrol personeli, doğalgaz hatlarının
teknik şartnamelere, yönetmeliklere, talimatlara,
prosedürlere, standartlara, tatbikat projelerine ve
müşteri memnuniyetine uygun bir şekilde imalatların
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Saha imalat formları günlük olarak doldurularak
Harita ve GIS biriminden gelen as-built ölçümleriyle
karşılaştırılarak hakedişlerin ve yılsonu malzeme
dengesinin hesaplanabilmesi için SAP sistemine
işlenilmektedir.

Çalışma sah
asında yapıl
an
tüm imalatl
ar Kayseriga
zv
müşavir fir
ma personell e
eri
tarafından k
ontrol edilm
ektedir.
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The annual investment plan is developed according to
the subscription demands from regions on where natural
gas infrastructures work will be carried out from areas
without natural gas line, within the adjacent license
area of Kayseri. In this context, unit price analyses,
construction costs and work schedules are developed
and workmanship tenders are made for the infrastructure
works in regions to be invested in.
The contractors which undertake the works as a result of
these tenders are delivered to the site at where the works
will be carried out and start construction. In order to meet
the deadlines according to work schedule and provide
customers with natural gas on time, evaluations are
performed and the works are kept under control.
Before commencing the works, coordination is made
with Aykome (infrastructure coordination center of
Metropolitan Municipality), respective municipalities and
other infrastructure institutions, excavation approvals
are obtained, formal correspondence are made and
respective authorities are informed about all works.
All works on the site are controlled by the personnel
of Kayserigaz and an advisor company. As the
construction works start, site control personnel maintain
the compliance of natural gas lines with technical
specifications, regulations, instructions, procedures,
standards, construction drawing and the approach of
customer satisfaction.
Site construction forms are filled in each day, they are
compared to as-built measurements submitted by the GIS
unit and they are processed in the SAP system in order
to calculate progress payments and year-end materials
balance.
After the construction works are completed, natural gas
lines are transferred to the Operation and Maintenance
Department to put them into service. As a result of such
works, natural gas is supplied to the subscribers.

Yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra
doğalgaz hatları gazlanmak üzere tutanaklarla
İşletme Bakım birimine devri yapılmaktadır. Bu
çalışmaların sonucunda abonelerin doğalgaz arzları
sağlanmaktadır. 2011 yapım yılında boru boyu
olarak 9 km çelik, 97 km polietilen ve 31 km servis
hattı yapılmıştır. 137 km lik yatırımda 4 saha kontrol
personeli görev alıp, kişi başı ortalama kontrol ettiği
hat metrajı 34 km dir.
Yatırım sezonunda toplam 1764 adet servis kutusu
imalatı yapılmış olup, tamamlanma süresi asfalt
kazı iznine müteakip ortalama 8 gündür. Bu şekilde
mevzuatlara uyumluluk ve müşteri memnuniyeti
sağlanmıştır.
Belediyelerle ve devlet kurumlarıyla yapılan
koordinasyon sonucunda kazı izinleri süreci
hızlandırılıp, hatlar zamanında tamamlanılmıştır.
Müteahhitlere verilen İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri ve
denetimler sonucunda sıfır iş kazası oranıyla yatırım
yılının tamamlanmıştır.
2011 yılı yatırım yılında toplam 209 adet
doğalgaz hattının yapımı, gerekli test aşamaları
tamamlandıktan sonra 1 gün içerisinde işletme
birimine devredilerek gaz arzına hazır hale getirilmiştir.
Pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunularak yeni
aboneliklerin alınması sağlanmıştır.
Haftalık olarak belirlenen çalışma bölgeleri, Pazarlama
Müdürlüğüne bildirilerek bu bölgelerde yapım
faaliyetlerinin yanında pazarlama faaliyetlerinin de
yürütülmesi sağlanmıştır.
Yatırım sezonunda iş programları planlanarak ve
haftalık toplantılarda bu planlar değerlendirilerek en
verimli bir şekilde çalışma yapılmıştır.
Çalışma yapılan alanlarda, çalışma tamamlandıktan
sonra çalışılan alanların ilk haline döndürülerek
ve temizlikleri yaptırılarak, müşteri memnuniyeti
sağlanmıştır.
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In 2011, 9 km of steel line, 97 km of polyethylene line and
31 km of service line were built. Investment made on 137
km of lines and 4 site control personnel worked during
such works. The average line length controlled by each
person was 34 km.
In the investment season, 1764 service boxes were
manufactured and the completion period was 8 days in
average following the excavation approval. Thus, the
compliance with legislations and customer satisfaction
were met.
As a result of coordination with municipalities and official
authorities, excavation approvals were obtained in a
shorter time the lines installed on time.
As the contractors were given work health and safety
trainings and audited, the investment season was
completed with a zero work accident.
In the 2011 investment year, the installation of 209
natural gas lines were assigned to the company 1 day
after completing necessary testing stages.
New subscriptions were made by contributing to the
marketing activities.
The marketing Department was informed about
weekly-determined operation regions and marketing
activities were carried out in these regions in addition to
construction works.
In the investment year, the company operated in a most
effective and efficient manner by planning working
schedules and evaluating such schedules with weekly
meetings.
After the works were completed, the construction areas
were restored and cleaned, thus customer satisfaction
was ensured.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları
içerisinde yer alan konut, ticari ve sanayi tesislerine
yapılacak olan doğalgaz altyapı şebekesinin
etüt, dizayn, boru çapı hesabı ve tatbikat projeleri
yapılmakta, kontrol firmasından gerekli onaylar
alınmakta, sahada yapılan imalatların projeye
uygunluğu kontrol edilmekte, standart ve şartnameler
doğrultusunda malzeme seçimi, talebi ve planlaması
yapılmakta ve yatırım bütçesi oluşturulmaktadır.
Dizayn hesaplamaları Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu temel teknik kriterleri ve mühendislik
yaklaşımları prosedür dosyasına göre, 30 yıllık
projeksiyon kapsamında nüfus artışı, şehrin büyümesi
ve genişlemesi dikkate alınarak yapılmaktadır.
Kayseri şehri; imar planlarına, ilçe ve mahalle
sınırlarına, karayolu ve demiryolu kriterlerine
göre 51 adet bölgeye ayrılmış ve toplam 4 adet A
tipi basınç düşürme ve ölçme istasyonundan gaz
arzının sağlanması öngörülmüştür. 51 adet bölgenin
beslemesi, ana çelik hatlardan alınan branşman
hatlarına yerleştirilen bölge regülâtörlerinden
sağlanmaktadır.
Çelik hat dizayn hesaplamaları, besleme noktalarının
normal ve arıza durumlarına göre yapılmaktadır.
Normal durumda %100 besleme, arıza durumunda
ise faal olan besleme noktalarından %70 besleme
yapılacağı dikkate alınmaktadır. Çelik hatlardaki
maksimum hız normal durumda 25 m/sn, arıza
durumunda 30 m/sn ile sınırlanmaktadır. Aynı
zamanda ana hattın basıncı her iki normal ve
arıza durumunda bölge regülatörleri tasarımına
göre maksimum 19 Bar, minimum 6 Bar ile
sınırlandırılmıştır.
Çelik hatlar üzerinde her bir düğüm noktasında;
gaz kesinti alanını en aza indirmek ve güvenli
alanlar oluşturmak için her 2-3 kilometrede ve hat
birleşim noktalarında belediyelere ait yeşil alanlar
içerisinde olacak şekilde vana veya vana grubu
tasarlanmaktadır. ST 8 ve üzeri çaplardaki vanalar
ilk gazlama ve boşaltma durumlarında vananın
zarar görmesini engellemek için by-pass’lı olarak
tasarlanmıştır.

Survey, design, caliber and demonstration projects
of natural gas infrastructure network to be installed
at houses, commercial and industrial facilities within
the municipal adjacent area of Kayseri Metropolitan
Municipality are carried out, necessary approvals
are obtained from the supervision company, the
compliance of site construction works with project is
examined, material selection, order and planning is
performed according to standards and specifications and
investment budget is set accordingly.
Design calculations are carried out by considering a
30-year projection for population increase, an extension
of city, according to main technical criteria and
engineering approach procedures filed of Energy Market
Regulatory Authority.
Kayseri is divided into 51 regions based on development
plans, boundaries of districts and streets and criteria
of highways and railways and it is estimated to
maintain gas supply from 4 A-type decompression and
measurement station. 51 regions are fed from regional
regulators integrated from main steel lines into branch
lines.
Steel line design calculations are made based on normal
and breakdown conditions of supply points. In normal
conditions, it is considered to maintain 100% supply. In
case of any breakdown, it is considered to maintain a
70% supply from active supply points. Maximum speed
of steel lines is 25 m/sn, while it is limited to 30 m/sn in
case of breakdown. Also, the pressure of a main line is
limited to maximum 19 bar and minimum 6 bar in both
normal and breakdown conditions based on the design
of regional regulators.
In order to minimize gas leakage and to ensure safety
regions at each node point on steel lines, a valve or a
group of valves is designed at each 2-3 kilometer and at
line junctures on green areas of municipalities. ST 8 and
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DAĞINIK HAT TALEPLERİ
Dispersed Line Demonds
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2011 yılında 1 adet çelik 8 ınc vana grubu ve 1
adet çelik 2 ınc , 1 adet çelik 3 ınc, 5 adet çelik 4
ınc ve 4 adet de çelik 6 ınc olmak üzere toplam
11 adet branşman ve bölge regülâtörü giriş vanası
projelendirilmiştir.

valves with higher caliber are designed with by-pass in
order to prevent any damage to the valve during the first
gas transfer and unloading stages.

Branşman hatları, ana hat ile bölge regülâtörlerini
birbirine bağlayan hattır ve her bölge regülâtörünün
girişinde gömülü tip çelik vana bulunmaktadır. Bölge
regülatörleri genellikle belediyelere ait yeşil alanlara
yerleştirilmekte ve kapasiteleri, normal durumda 5.000
m3/h, arıza durumda ise 6.500 m3/h lik gaz debisi
sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.
2011 yılında 2 adet RMS-B (bölge istasyonu) imalatı
yapılarak doğal gaz şebekesi daha da güçlendirilmiş
ve 14 adet alçak ve orta basınçlı hattan beslenen
müşteri istasyonu projelendirilmiştir.
51 adet her bir bölge diğerlerinden bağımsız olacak
şekilde tasarlanmıştır ve bölge içerisindeki regülâtörler
birbirlerine mesh (ağ) sistemi kullanılarak yüksek
yoğunluklu polietilen hatlarla bağlanmışlardır.
Bölgeler 500 ile 1000 konut arası eşdeğerinde
sektörlere ayrılmaktadır. Sektörlerin her birinin
girişinde ve mesh hattında her iki sektör giriş
vanasından sonra şebekede gaz kesinti alanını en aza
indirecek şekilde polietilen vanalar tasarlanmaktadır.
2011 yılında 60 adet polietilen 125’lik, 57 adet
polietilen 90, 6 adet polietilen 63’lük ve 2 adet
polietilen 40’lık olmak üzere toplam 125 adet polietilen
vana ring sisteminde ve sektör girişlerinde olacak
şekilde projelendirilmiştir.
Polietilen hat dizayn hesaplamaları, bölge
regülatörlerinin normal ve her birinin ayrı ayrı
arıza durumlarına göre yapılmaktadır. Bölge
regülatörlerinin normal durumda %100 besleme,
içlerinden birisinin devre dışı kalması ile arıza
durumunda, çalışan regülatörlerin %80 besleme
yapacağı dikkate alınmaktadır. Dağıtım şebekesindeki
normal durum için maksimum hız 25 m/sn, arıza
durumu için maksimum hız 30 m/sn ve şebekede
oluşacak basınçlar maksimum 4 Bar ile minimum 1,5
Bar arasında olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

In 2011, 11 inlet valves of branch and regional regulators
were projected as follows: 1 8-inch steel valve, 1 2-inch
steel valve, 1 3-inch steel valve, 5 4-inch steel valves and
4 6-inch steel valves.
Branch lines connect main lines and regional regulators
to each other and each regional regulator has an
embedded steel valve. Regional regulators are generally
installed at the green areas of municipalities and their
capacity is designed in a way to provide 5.000 m3/h gas
flow rate in normal conditions and 6.500 m3/h gaseous
flow rate in case of breakdown.
In 2011, 2 RMS-B (regional station) stations were installed
and thus, natural gas network was improved. A customer
station, which is supplied from 14 low and medium
pressure lines, was projected.
Each of the 51 regions was designed independently from
each other and the regulators in a region were connected
based on meshing system by means of high-density
polyethylene lines. The regions are sectored between
500 and 1000 houses. At the entrance and mesh line of
sectors, polyethylene valves are designed after the inlet
valve to minimize gas leakage area.
In 2011, 125 polyethylene valves were projected at the
ring system and sector inlets as follows: 60 polyethylene
125, 57 polyethylene 90, 6 polyethylene 63 and 2
polyethylene 40.
Design calculations of polyethylene lines are carried
out based on normal and breakdown conditions of
each regional regulator. In normal conditions, regional
regulators are considered to maintain 100% supply. In
case of any breakdown, they are considered to maintain
80% ofits supply from operating regulators. The maximum
speed of distribution network is 25 m/sn, while it is limited
to 30 m/sn in case of a breakdown. Also, the pressures
in the network are limited to maximum 19 bar and
minimum 6 bar.

TATBİKAT PROJELERİ
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2011 yılında imar değişikliği olan Zümrüt ve Hoca
Ahmet Yesevi mahallerinde toplam 112.965 m
polietilen hattın dizayn hesaplamaları yapılarak
güncellenmiş ve avan projeleri oluşturularak kontrol
firması onayları alınmıştır.
Dizayn hesaplamaları için gasworks programı
kullanılmaktadır. Programda her iki düğüm noktası
arasındaki boru metrajı, düğüm noktalarına düşen
yük miktarları, besleme kaynağının basıncı ve hız
değerleri hesaplanabilmektedir. Program, Renouard
formülü ile Hardy Cross dengeleme metodunu
kullanmaktadır. Ayrıca her yılın sonunda imalatı
tamamlanan tüm hatlar programda simüle edilmekte
ve hız ile son nokta basınçları kontrol edilmektedir.
Dizayn hesaplamaları EPDK dan lisans almış
müşavir firma tarafından kontrol edilmekte ve
onaylanmaktadır. Müşavir firma tarafından
onaylanmış dizayn hesaplamaları microstation
programı kullanılarak tatbikat projesine
dönüştürülmekte, projede kullanılan malzeme listeleri
çıkartılmakta, proje maliyeti oluşturulmakta, yönetim
onayı alınmakta ve SAP de satın alma talepleri
oluşturulmakta, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra
sahaya imalatların başlaması için verilmektedir.
2011 yılında 97 km polietilen hat, 9 km çelik hat,
2 adet RMS-B ve 14 adet müşteri istasyonu projesi
olmak üzere toplam 209 adet tatbikat projesi yapılmış,
projelerin malzeme ihtiyaç listeleri hazırlanmış ve satın
alma talepleri SAP de oluşturulmuştur. Tüm tatbikat
projeleri planlandığı gibi uygulanmış ve malzeme
planlaması tam olarak sağlanmıştır.
2011 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğün’den gelen 834 adet dağınık hat
talebin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir
hattın malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve
harita maliyet hesaplamaları yapılmış ve CRM de
kayıt altına alınmıştır. Dağınık hat talepleri bir gün
içerisinde incelenerek sonuçlandırılmış ve müşterilerin
zaman kaybı önlenilmiştir.
2011 yılında mühendislik yaklaşımları dosyası TUİK‘ten
(Türkiye İstatistik Kurumu) alınan güncel bina/konut/
ticari bilgileri, 30 yıllık nüfuz ve imar projeksiyonu
ilave edilerek güncellenmiş ve kontrol firması onayı
alınmıştır.

In 2011, design calculations were made for 112.965
meters of polyethylene line at the Zümrüt and Hoca
Ahmet Yesevi streets, which had developmental change,
and preliminary projects were developed and approvals
were obtained from the supervising company.
Gasworks is used for designing calculations. The software
enables calculating pipe length between two nodal
points, amount of loads on nodal points, the pressure of
supply point and speed values. The software utilizes the
Renouard formula and Hardy Cross balancing method.
All lines installed are simulated at the end of every year
and their speeds and end-point pressures are checked.
Design calculations are checked and approved by
an advisor company licensed by the EPDK. Design
calculations approved by the advisor company are
converted into application drawings on Microstation
software, the materials used in a project are listed,
project cost is developed, approval is obtained from the
management, purchase requests are created on the SAP
system and they are delivered to the field after necessary
controls.
In 2011, 209 application drawings were made as follows;
97 km of polyethylene line, 9 km of steel line, 2 RMS-B
station and 14 customer station projects. All application
drawings were applied as planned and material
planning was ensured completely.
In 2011, 834 various line orders submitted by the
Marketing and Sales Department were surveyed and
identified on the site, and material, workmanship, surface
coating, design and mapping cost calculations were
performed for each line and they were recorded in the
CRM. Such line orders were reviewed and concluded in
one day so to prevent any loss of time for the customers.
In 2011, the engineering approaches file was updated
with up-to-date building/house/commercial building
details obtained from the Turkish Statistical Institute, and
30-year population and development projection, and
approval was obtained from the supervision company.

İLÇE BAZLI HAT UZATMA TALEPLERİ
Districtbased Line Extension Demonds
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Harita & Gis Birimi, yatırım projeleri doğrultusunda
imalatı yapılan doğalgaz boru hatlarının as-built
(ölçümleri) alımlarını yapmak, gerektiği durumlarda
imar planlarını sahaya aplike etmek doğalgaz
şebekesini güncel tutmak, hâlihazır haritaları yapmak,
sayısal ortamda kullanıma sunmak ve bunlara ait
sözel verilerin sayısal haritalarla ilişkilendirerek,
GIS’ e (coğrafi bilgi sistemi) tanımlama işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
Hem uydu fotoğrafından hem yeni yapılan
binalara çekilen servis hatlarından tespit ettiğimiz
binaların ölçümlerini yapılarak hâlihazırların sürekli
güncellenmesi sağlanmaktadır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri
Müdürlüğü ile entegreli çalışarak değişen kapı, bina,
cadde, sokak, mahalle numara ve isimleri isimlerini
sürekli güncel tutmaktadır.
EPDK’ya sunulan mühendislik yaklaşımları temel
teknik kriterler neticesinde yasal zorunluluğumuz
olmakla birlikte GIS’de minumum adres, bina, hat,
RMS (bölge istasyonu), MS (ölçüm istasyonu) ve vana
grupları sorgulama gibi network analizleri bulunması
gerekmektedir.
GIS’e tanımlanan verilerin yapılacak olan diğer şebeke
genişletmelerini, bakımları ve arızaları göstererek
muhtemel arıza kaynakları hakkında kullanıcıya fikir
verebilmektedir. Ayrıca tüm tesisler bütün detayları ile
birlikte sorgulanabilmekte ve harita üzerinde durum
ayrıntılı olarak görüntülenebilmektedir.
Doğalgaz arızası durumunda arızanın olduğu noktaya
gaz veren etraftaki tüm vanaları seçilebilmekte ve
gaz kesintisinden etkilenecek tüm hatları ve/veya
aboneleri gösterebilme imkânı sağlamaktadır. Saha
ekiplerine iletilmek üzere harita çıktısı ile birlikte
kapatılması gereken vanaları gösterip nitelik ve
adresleri ile listeleyebilmektedir.
Kayserigaz GIS verilerini SAP ile entegre ederek
Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.
Bu sayede SAP tarafında bulunan tüm binalara ait
adres verileri GIS tarafından akması sağlanmakta
aynı zamanda SAP tarafında alınan abonelik türleri,
abonenin isim-soy isim bilgileri, abonelik tarihlerinin
yanı sıra, gaz kullanıcıya ait bilgilerle birlikte
sayaçların hangi tarihte okunduğu ve sayaç bilgileri
de GIS ekranında sorgulanabilmektedir.

Kayserigaz GIS
verilerini SAP
ile entegre ederek
Türkiye’de bir ilke
imza atmıştır.

Mapping and GIS Unit performs as-built design of natural
gas pipelines produced based on investment projects,
deploys development plans when required, keeps natural
gas networks up-to-date, performs existing mappings, put
them into use in a digital environment and carries out
identification to the GIS by relating non-grap data with
digital maps.
The base maps are continuously updated by mapping
the buildings we identify from both satellite photos and
service lines installed at newly constructed buildings.
Kayseri Metropolitan Municipality works in an integrated
manner with the Department of Geographic Information
Systems, and continuously keeps changing numbers and
names of buildings, roads and streets up-to-date.
Engineering approaches submitted to EPDK (Energy
Market Regulatory Authority) are our legal obligation
as a result of main our technical criteria, and GIS must
contain network analyses such as querying minimum
address, building, line, RMS (regional station), MS
(measurement station) and valve groups.
The data defined in GIS indicates other network
extensions, maintenances and failures and informs the
user about potential sources of failure. Also, all facilities
and plants must be queried with all details and the status
must be shown on the map in detail.
The system enables selecting all valves transferring the
gas to the failure point in case of any breakdown and
showing all lines and/or subscribers that may be affected
from gas failure. It can also show the valves that must be
closed based on a map printout to be forwarded to field
forces and list these valves in terms of their qualities and
addresses.
Kayserigaz have led the way in Turkey by integrating GIS
data with SAP.
Accordingly, all address details in the SAP can also
be shown in the GIS and also it is possible to query
subscription types, personal details of subscriber,
subscription dates, details about the customer using
natural gas, the dates when gas meters are read and gas
meter details on the GIS system.
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2011 Yılı Faaliyetleri
97 km. ana hat yapıldı.

Activities in 2011

31 km. servis hattı yapıldı.

• 97 km of main distribution lines were installed.

9 km. çelik hat as-built alımı gerçekleştirildi.

• 31 km of service lines were installed.

209 projede 988 adet imar noktası aplikasyonu
yapıldı.

• As-built design of 9 km of steel linee were performed.
• 988 development points were applied in 209 projects.

119 adet vana aplike edildi.

• 119 valves were deployed.

235 adet nokta aplike edilerek diğer altyapı
kuruluşlarına güzergah verildi.

• 235 points were deployed and other infrastructure
institutions were provided with destination.

1100 adet yeni bina ölçüldü.

• 1100 new buildings were mapped.

Tüm bu imalat çalışmalarında 1 Haziran – 31 Aralık
tarihleri arasında toplamda 256 adam/saat çalışıldı.
Harita çalışmalarında araçla 24.000 km yol kat edildi.
Bu km de 9.898 TL yakıt gideri oluştu.
209 adet projede 209 adet proje gazlanmadan önce
GIS’e işlendi.

• In these manufacturing works, 256 personnel worked
between the dates 1st June – 31st December.
• 24.000 km of route was covered during the mapping
works.
• 9.898 TL of fuel cost incurred in covering such route.

209 adet DT paftası talep edilen gün içerisinde basıldı.

• 209 projects were processed in the GIS before supplying
natural gas.

209 adet projede imar güzergahı kontrol edildi.

• 209 DT map sheets were issued within the day of order.
• Development routes were examined in 209 projects.

26 adet röper paftaları basıldı.
613 adet imar planı sayısallaştırıldı.

• 26 benchmark map sheets were issued.

GIS arayüz ekranımız masaüstü programı web
ortamına taşınarak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na sunulmuş olan mühendislik yaklaşımında
belirtilen uygulamaların web ortamında olup Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafına açılması
gerektiği belirtilmiş ve bu maddeye istinaden
uygulama web ortamına açılmış ve Harita-GIS
biriminden alınacak olan kullanıcı adı ve şifresi
ile internet olan herhangi bir ortamdan giriş
yapılabilmektedir. Sistem şu anda test aşamasında
olup tam kapasite ile çalışmamaktadır.

• 613 development plans were digitized.
The software of the GIS interface was transferred into the
web medium and thus, the applications indicated in the
engineering approach submitted to the Energy Market
Regulatory Authority is now on the Internet. Accordingly,
it was stated that it will be opened by the EPDK and
pursuant to this article, the application was opened
online. So it is now possible to login and open it online
with a username and password to be obtained from the
Mapping and GIS Unit. The system is currently in the test
phase and not able to fully operate.
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İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ

NANCE
OPERATION AND MAIN TE
DEPARTMENT

Kayserigaz kurulduğu günden bugüne kaliteyi
ve kaliteli hizmeti ön planda tutan anlayışa sahip
olmuştur. Kayserigaz, değerli Kayseri halkına güvenli
ve kesintisiz bir şekilde gaz arzı sağlamayı öncelikli
hedefi olarak belirlemektedir.

From its establishment to this day, Kayserigaz has adopted
an understanding prioritizing the quality and quality of
service. The priority target of Kayserigaz is to provide the
esteemed citizens of Kayseri with a gas supply in a safe
and uninterrupted manner.

Kayserigaz İşletme
Bakım Müdürlüğü

Kayserigaz Operation And Maintenance Department

Bakım Onarım
Yönetimi

İşletme Yönetimi

Maintenance and Repair Management

Operation Management

Acil müdahale
ve onarım ekibi

Acil merkez (187)
Emergency Center (187)

Emergency Response & Repair Team

Acil kazı ekibi

Kazı kontrol ekibi

Emergency Excavation Team

Sevkiyat kontrol
merkezi
Shipment Control Center

Şebeke yönetimi

Excavation Control Team

Mekanik bakım
onarım ekibi

Mechanical Maint. & Repair Team

Network Management

Satın Alma

Elektrik&Elektronik
bakım onarım ekibi

Procurement

Electrical&Electronic Maint.
Repair Team

Malzeme Kontrol - Depo
yönetimi
Material Control&Warehouse Man .

Atölye bakım
onarım ekibi

Workshop Maint. & Repair Team

Sayaç kalibrasyon

Gas Meter Calibration Team

BAKIM UYUM ORANI

Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil Müdahale
Merkezi 187)
Telefon, telsiz (itfaiye vb…) ve benzeri yollarla
bildirilen doğalgaz acil ihbarlarına etkin, verimli ve
hızla cevap vermek, acil müdahale ekiplerinin acil
ihbara en hızlı şekilde sevk edilmesini sağlamak, acil
müdahalenin yapılması ve kontrol altına alınmasının
sağlanması için Acil Müdahale Merkezi kurulmuştur.
Bu amaçla özel servis numarası (187) kullanılmaktadır.
Özel servis numarasını arayan müşterilerimizin
telefonla ihbarlarına cevap verebilecek yeterli sayıda
telefon hattı ve personel acil müdahale merkezinde
bulundurulmaktadır.

Maintenance Comformity Ratio
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• Acil 187’ye gelen ihbarların
kaydedilmesi ve ekiplere iletilimi
Ayrıca, söz konusu merkezde yeterli sayıda acil
müdahale aracı ile bunların çalışması için yeterli
sayıda eğitimli personel bulundurulmaktadır.
Kayserigaz müşterileri, acil durumlarda, Kayserigaz
acil müdahale merkezine (Acil 187) bilgi verip, yardım
istemektedir. Kayserigaz acil müdahale merkezi (Acil
187) personeli, tecrübesi ile ihbarda bulunan kişilerin
aramalarını soğukkanlılıkla karşılamakta ve ihbar
konusu, olay karşısında nasıl davranacakları ve acil
müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine
ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirmektedir.
Gerektiğinde Polis, İtfaiye ve Ambulans merkezleri
ile bağlantının kurulması ve koordinasyon Acil
Müdahale Merkezi tarafından yapılmaktadır. Telsiz
sistemimiz diğer kurum acil servisleri ile (Emniyet,
itfaiye vb…) görüşme yapabilecek şekilde tesis
edilmiştir. Kayserigaz acil müdahale merkezi (Acil
187) ve acil müdahale ve onarım ekipleri; her türlü
iletişimi sayısal telsiz aracılığı ile yapmaktadır. Sayısal
telsiz sisteminde bulunan araç takip sistemiyle, ihbar
adresine en yakın acil müdahale ve onarım ekibi
olay mahalline gönderilerek, ihbarlar en kısa sürede
değerlendirip hizmet kalitesi en üst düzeyde tutulması
amaçlanmıştır.

2011 SONU MEVCUT ŞEBEKE BİLGİLERİ
End of 2011 Existing Network Information

ŞEBEKE

Network

HAT METRAJLARI
line lengths are

P.E. ŞEBEKE
P.E. Network

ÇELİK ŞEBEKE

1.808.060 m

217.494 m

SERVİS KUTUSU

28.916 ADET

AKTİF GAZ KULLANICI

172.545 ADET

xxxxxx

Active Gas User

BÖL. REG.

71 ADET

VANA GRUBU

37 ADET

District Station

Valve Group

ŞEHİR (RMS A) İSTASYONU
RMS A Station

SANAYİ İSTASYONU (RMS
A, MS, RMS B)

2 ADET

21 ADET

Industry Station

MÜŞTERİ İSTASYONU (RMS
B, RMS C)

124 ADET

Customer Station

(ST) ÇELİK VANA

368 ADET

(PE) POLİETİLEN VANA

1755 ADET

Steel Valve

PE Valve

STP ÖLÇÜM NOKTASI
STP Measurement Point

T/R ÜNİTESİ
T/R Units

Unit

• Acil müdahale ve onarım ekiplerini
ve bakım ekiplerini yönlendirme
• GIS üzerinden şebeke yönetimi
gibi görevleri üstlenerek, gelen
ihbarları sınıflarına ayırarak SAP-PM
programında bildirimlerini oluşturup,
ihbarları acil müdahale ve onarım
ekiplerine yönlendirmektedir

Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency
Call Center 187)
The emergency Response Center is established in
order to give an active, effective and quick response
to the natural gas emergency notices reported through
telephone, radiotelephone (fire station etc.) and similar
means, and to forward the emergency response teams of
such notice in the fastest way possible in order to perform
and control the emergency response. For this purpose,
the private service number (187) is used. The emergency
response center has a sufficient number of phone lines
and personnel to give response to the phone notices of
our customers calling the private service number.
Kayserigaz’s emergency response team (Emergency 187)
performs the following duties, categorizes the incoming
notices, creates notifications on SAP-PM software and
forwards the notices to emergency response and repair
teams;
• Recording the notices reported via emergency service
number 187 and forwarding them to the teams,
• Forwarding emergency response, maintenance and
repair teams,
• Performing network management via GIS.
Furthermore, that center has a sufficient number of fullyorganized emergency response vehicles and trained
personnel to drive such vehicles.
In cases of emergency, customers of Kayserigaz inform
Kayserigaz’s emergency response center (Emergency
187) to ask for help. The personnel of the Kayserigaz
emergency response center (Emergency 187), in parts
to their experience, receive calls with composure and
inform people on how they will respond to such problem
in addition to when the emergency response team will
arrive the scene.

239 ADET

5 ADET
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Kayserigaz; doğalgaz ihbarlarına ilişkin asgari
olarak aşağıdaki hususları içerecek şekilde
kayıtları muhafaza edebilmektedir; bu amaçla Acil
Müdahale Merkezinin kullandığı SAP – PM kayıt
sistemleri ile donatılmıştır.

İhbarı yapan kişinin adı , ihbarın
yapıldığı tarih ve saat,
İhbar konusu arızanın olduğu adres,
İhbarı kaydeden personel ile ihbara
müdahale eden ekibin isim ve görevleri,
İhbar sahibine yapılan bilgilendirme
ile alınan tedbir ve yapılan uygulama.

Kayserigaz acil müdahale hizmetleri ücretsiz ve 7 gün
24 saat olarak verilmektedir.
Bunlara bağlı olarak; Kayserigaz Acil Müdahale
Merkezi üst düzey teknolojik alt yapısı, işinde
uzman, güler yüzlü ve iyi eğitim almış personeli ile
müşterilerine en kaliteli hizmeti vermekte ve hizmet
kalitesini her zaman en üst düzeye çıkartmak için
çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

When required, the Emergency Response Center gets
in touch and coordinates with the police, fire and
ambulance stations. Our wireless telecommunication
system is designed to enable communication with other
emergency services (police department, fire stations etc.).
Kayserigaz’s emergency response center (Emergency
187) and emergency response and repair teams provides
all kinds of communication through digital wireless
telephones. It is aimed to ensure the highest level of
service quality by forwarding the emergency response
and repair team closest to the scene based on the vehicle
tracking system on the digital wireless telephone system,
and by assessing the notifications within the shortest time
possible.
Kayserigaz is able to keep the records of natural gas
notices in a way to contain the following details at
minimum. To that end, the Emergency Response Center
utilizes SAP-PM recording systems.
• Name of the notifying person, date and hour of
notification,

Kayserigaz Acil Müdahale Ve Onarım Ekibi
Kayserigaz, müşterilerden gelen ihbarları kayıt edecek
acil müdahale merkez personeli ve kullanılacak acil
müdahale araçlarından bir tanesini personeli ile
birlikte 24 saat hazır tutmaktadır.
Acil müdahale ekibinin acil ihbarlara en geç 15
dakikada ulaşması yasal zorunluluktur. Kayserigaz acil
müdahale ekibi yasal zorunluluk sınırından çok daha
hızlı hareket etmekte, yaşanabilecek sıkıntıların ve
istenmeyen olayların bu sayede önüne geçmektedir.
2011 yılında 5398 acil ihbara ortalama 11.7 dk. sürede
ulaşılmıştır.
Kayserigaz dağıtım şebekesinin ve Kayserigaz
müşterilerinin güvenliğinin sağlanması Kayserigaz’ın
en önemli önceliği olup, hizmet kabiliyetinin
üst düzeyde tutulması ve sürdürülmesi için

• Address of natural gas problem subject to the
notification,
• Names and positions of personnel recording and
responding to the notification
• Information given to the notifying person and the
measure taken and action performed.
Kayserigaz’s emergency response center offers service for
free 24 hours a day, 7 days a week.
Accordingly, the Kayserigaz Emergency Response Team
provides its customers with top-quality service thanks
to its high-level technological infrastructure and expert,
good-humored well-trained personnel, and continues to
work in order to always maintain its top-quality service.

İHBAR ULAŞIM SÜRESİ
Notice Intervention Time
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sürekli geliştirme ile ilgili çalışmalar ve eğitimler
yapılmaktadır. Bu sebeple hali hazırda tam teşekküllü
ve hizmete hazır yeterli acil müdahale ve onarım
araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır.
Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi, aktif 3 ekip
olarak çalışmakta ve her ekip 2 kişiden oluşmaktadır.
1. ekip 3 vardiya 7/24, 2. ve 3. ekip 2 vardiya olmak
üzere 7/16 hizmet vermektedir.
Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi; abone
ihbarlarına müdahale, istasyon ( sanayi istasyonu,
bölge istasyonu vb..) ve vanaların (polietilen vana
ve çelik vana) rutin kontrolü kurum, kuruluş ve 3.
şahıs kazılarının doğalgaz şebekesine zarar vermemesi
için kontrolleri, hat hasarlarına müdahale, onarım ve
gazsız kalan abonelerin güvenli şekilde gaz arzlarının
sağlanması,yeni polietilen şebekenin devreye
alınması, doğalgaz şebekesinin bulunduğu noktalara
doğalgaz uyarı levhalarının montajı gibi görevleri
üstlenerek, Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi
(Acil 187) tarafından SAP-PM’de bildirimi yapılan
ihbarları değerlendirmekte, ihbarları başarılı şekilde
sonuçlandırmaktadır.
Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi teknik
alt yapısı, sertifikalı ve iyi eğitimli uzman personeli,
üstün teknolojik alt yapısı ve müşteri odaklı çalışma
prensibiyle Kayseri halkının hizmetindedir.
Kayserigaz acil müdahale merkezi (Acil 187)
telefonlarına kurum, kuruluş ve 3. şahıslar tarafından
gelen doğalgaz hattı güzergâh talebi Kayserigaz
Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) tarafından
değerlendirilerek, 2011 yılında hizmete başlamış olan
motorlu kazı güzergâh ekibine bildirilir. Müşterilerimize
daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla kurulan
motorlu kazı güzergâh ekibi tarafından, sahada hattın
(doğalgaz şebekesi) üzeri işaretlenerek yeri gösterilir.
İşaretlenen yer motorlu kazı güzergâh ekibi tarafından
daha sonra rutin aralıklarla kazı çalışması bitene
kadar kontrol edilmektedir. 2011 yılı içerisinde kurum,
kuruluş ve 3. Şahıslara 4553 adet kazı kontrol hizmeti
verilerek, kazılara nezaret edilmiştir.
Kayserigaz Acil Müdahale ve Onarım Ekibi dengeli
ve emniyetli doğalgaz akışının temini için boru
hatlarında, bölge regülatörlerinde ve vanalarda en
fazla on beş günlük periyotlarda basınç kontrolleri
yapmakta, rapor tutmakta ve bu raporları muhafaza
etmektedir.
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Kayserigaz Emergency Response And Repair Team
Kayserigaz keep at least one emergency response center
personnel recording the incoming notices from customers
and one emergency response vehicle to be used in case
of emergency available 24 hours a day.
It is a statutory obligation for the emergency response
team to reach emergency notices within 15 minutes.
Kayserigaz’s emergency response team acts faster than
the abovementioned time limit and thus, prevents
possible problems and undesired incidents. In 2011, the
average response time of Kayserigaz for 5398 emergency
notice was 11.7 minutes.
The most important priority of Kayserigaz is to maintain
the safety of Kayserigaz’s distribution network and
customers of Kayserigaz. Accordingly, in order to
maintain and sustain its service capability, Kayserigaz
carries out activities and training related to continuous
improvement. Therefore, Kayserigaz currently has fullyorganized and operational emergency response and
repair tools in sufficient numbers.
Kayserigaz’s emergency response and repair team
operates as 3 active teams and each team consists of 2
people. The 1st team provides service for 24/7 in 3 shifts
and the 2nd and 3rd teams provide service for 16/7 in
two shifts.
Kayserigaz’s emergency response and repair team
responds to notifications of subscribers, periodical
examination of stations (industrial station, regional station
etc.) and valves (polyethylene valve and steel valve),
controlling the excavations of institutions, corporations
and third parties to prevent any damage to the natural
gas network, responding to and repairing the failures
in natural gas lines, ensuring safe natural gas supply
to the subscribers whose service is interrupted, putting
new polyethylene networks into service, placing natural
gas warning signs near the natural gas networks, and
thus they evaluate notifications reported by Kayserigaz’s
Emergency Response Center (Emergency 187) on SAP-PM
and finalize the emergency notices successfully.
Kayserigaz is at the service to the citizens of Kayseri,
with its emergency response and repair team, technical
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infrastructure, certified and well-trained expert personnel,
high-level technical infrastructure and principle of
customer-driven operation.

Kayserigaz şebekesi üzerinde bulunan bölge
regülatörü iki haftada bir, vana grupları ayda bir, çelik
vanalar ayda bir ve polietilen vanalar iki ayda bir
rutin olarak Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi
tarafından kontrol edilmektedir. Bu sayede, meydana
gelmiş ve gelecek olan olumsuzluklar giderilerek
şebeke güvenliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.
Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi bugüne kadar
hizmetlerinde kusursuz ve hep daha iyi olmayı ilke
edinmiş güler yüzlü çalışanlarıyla Kayseri halkını
memnun etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlara bağlı
olarak ekiplerimiz şebekeye olan hâkimiyet ve yine
buna bağlı olarak etkin rutin kontroller neticesinde
hızlı alınan önlemlerle bugüne kadar abonelerimizi
ve Kayseri’de yaşayanları doğalgazdan kaynaklı
oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan korumuş
ve korumaya devam edecektir.
Tatbikatlar
Kayserigaz ekipleri, müşteri güvenliği, kesintisiz ve
güvenli gaz arzının sağlanması için Acil Müdahale
Ekibinin doğalgaz ile ilgili P.E Hat hasarları, Çelik
Hat hasarları vb. meydana gelebilecek tüm hasar,
kaza, doğal afet vb. olaylara karşı her zaman hazır
bulunmaktadır.
Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak; belirli
periyotlarda, farklı senaryolarda hazırlanmakta ve
personelin haberinin olmadığı doğalgaz ile ilgili olması
muhtemel olayların gerçekleştirildiği tatbikatlar rutin
aralıklarla yapılmaktadır. Bu tatbikatların amacı
personeli doğalgaz ile ilgili oluşabilecek problemlere
karşı her zaman hazır tutmanın yanı sıra abonelerin
güvenli ve sağlıklı gaz arzını sağlamaktır. Bu
çerçevede 2011 yılında 2 adet çelik hat hasarı tatbikatı
yapılarak, tatbikatlarda gözlemlenen eksiklikler
ölçülerek tespit edilmiş ve gerekli iyileştirmeler (eğitim
vb…) yapılmıştır.

Natural gas location demands reported by institutions,
corporations and third parties to Kayserigaz’s emergency
call center (Emergency 187) are evaluated by Kayserigaz
Emergency Response Center (Emergency 187) and the
motorized excavation route team is notified, which started
offering service in 2011. The motorized excavation route
team, which is founded to provide our customers with
faster service, marks the line (natural gas network) on
the field. That marked location is then controlled and
checked by the motorized excavation route team in
regular intervals until the excavation is completed. In
2011, Kayserigaz offered institutions, corporations and
third parties excavation control service for 4553 times and
supervised such excavations.
In order to maintain balanced and safe natural gas
distribution, Kayserigaz Emergency Response and Repair
Team performs pressure checks on pipelines, regional
regulators and valves every fifteen days at most, and
reports and stores such checks.
Regional regulator, valve groups, steel valves and
polyethylene valves on the Kayserigaz network are
regularly controlled and checked by Kayserigaz’s
emergency response and repair team as follows: regional
regulator every other week; valve groups monthly; steel
valves monthly; and polyethylene valves every other
month. By doing so, existing and potential problems and
failures are eliminated and network safety and continuity
is ensured.
To this day today, Kayserigaz has always aimed to
be the perfect and the best in its services and to make
the citizens of Kayseri happy with its good-humored
employees. Accordingly, thanks to their expertise in this
field and the measures taken as a result of active and
regular checks, our teams, to this day, have protected the
customers and people of Kayseri from potential pecuniary
losses and intangible damages arising from natural gas,
and will continue to do so.

2011 yılı aralık ayında yaşadığımız, 3. şahısların
çalışması esnasında oluşan çelik hat hasarında,
tatbikatlarda kazanılan tecrübe sayesinde hasar
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Exercises

noktasına gerekli müdahale zamanında yapılmıştır.
Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan hasar
giderilerek, kısa sürede hasardan kaynaklı gazsız
kalan bölgelerin gaz arzı gün içerisinde sağlanmıştır.
Bu tatbikatlar sayesinde ekipler, şebekeye olan
hakimiyetlerini arttırmakta, yaşanabilecek gerçek
problemlerde olay noktasına kısa sürede doğru
müdahale etmekte ve çevrede oluşabilecek maddi ve
manevi zararların önüne geçmektedir.
Bakım – Onarım Faaliyetleri
Kayserigaz; bakım ve onarım ekipleri faaliyetleri
esnasında ilk olarak ortamı doğalgazdan
arındırmakta, ilgili mevzuat ve standartlara göre
gereken tedbirleri alarak güvenliği sağlamaktadır.
Kayserigaz, dağıtım şebekesinin fiziki ve teknik
özelliklerini, üretici firmaların tavsiyelerini ve ilgili
mevzuat ve standartları dikkate alarak tamir ve
bakım kuralları ile ilgili prosedür ve talimatları
hazırlamaktadır. İlgili tüm personele bu talimat ve
prosedürler ile ilgili eğitimler verilerek çalışmaların
doğru yapılması sağlanmıştır. Kayserigaz; altı aylık,
bir yıllık ve beş yıllık bakım programları oluşturarak
periyodik bakım ve yedek parça stoğunu belirlemiş
ve sistemlerin bu planlara uygun olarak bakımları
yapılarak raporları hazırlamıştır.
Kayserigaz; üretici firmaların tavsiyelerini de göz
önünde bulundurarak inşaat, bakım, onarım ve
acil müdahale için yeterli düzeyde yedek parça
ile tamir malzemelerini bünyesinde hazır olarak
bulundurmaktadır.
Kayserigaz bakım onarım ekibi; sistemlerin periyodik
bakımlarının yapılması(RMS A, BR, VG, Sİ, Mİ, ST
Vana),çelik şebeke arızalarına müdahale edilmesi,
şehir doğalgaz şebekesinin rutin aralıklarla kaçak
arama faaliyetinin yapılması, periyodik olarak
son nokta doğalgaz basınç ve kokulandırma
(THT) ölçümlerinin yapılması, yeni çelik şebekenin
devreye alınması, ihtiyaç durumunda çelik şebeke
deplaselerinin yapılması görevlerini üstlenmektedir.
Kayseri doğalgaz şebekesinin sorunsuz çalışabilmesi
için bakım onarım ekibi titiz bir şekilde çalışarak
Kayseri halkına hizmet vermektedir.

In order to maintain customer safety and an
uninterrupted and safe gas supply, Kayserigaz teams
are always ready against P.E. pipeline failures, steel line
failures, any other potential damages, accidents and
natural disasters.
Kayserigaz is Operation and Repair Department
performs regular drills about natural gas related
events periodically, in different scenarios and which
the personnel have no information of. The purpose
of such drills is to keep the personnel always ready
against potential natural gas problems, in addition
to maintaining a safe and healthy gas supply to the
subscribers. In this regard, in 2011, two steel line drills
were performed, and deficiencies observed during
the drills were identified and necessary improvements
(training etc.) were applied.
Thanks to the experience we have gained by means of
such drills, we timely performed necessary intervention
on the steel line failure which occurred in December,
2011, during a third party excavation. We repaired
the damage without any loss of life and property and
supplied the gas within the same day to the regions
without gas supply due to damage.
Thanks to such drills, the teams gain more expertise on
the network, perform necessary and timely intervention
on potential problems and prevent potential pecuniary
losses and intangible damages.
Repair – Maintenance Activities
During the repair and maintenance activities, the
Kayserigaz teams firstly cleans up the environment
from natural gas and maintains in safety by taking
necessary measures according to respective legislations
and standards. Kayserigaz develops maintenance
and repair procedures and instructions by considering
physical and technical features of distribution network,
recommendations of producing company and respective
legislations and standards. All related personnel are
trained on such instructions and procedures to make
them able to perform their work correctly. Kayserigaz
has determined its regular maintenance and spare part
stock by developing semiannual, annual and five-year
maintenance programs, performed maintenance on the
systems pursuant to such plans and developed its reports
accordingly.
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Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak; planlı
bakımlar SAP-PM modülünde oluşturulmakta ve
zamanında bakım onarım ekiplerine otomatik iş
emirleri olarak gönderilmekte ve etkin bir şekilde
yapılmaktadır. 2011 yılında; 71 adet bölge regülatörü,
37 adet vana grubu, 367 adet gömülü çelik vana,
2 adet RMS A istasyonu, 145 adet sanayi ve müşteri
istasyonu bakımı yapılarak, şebekemizde arızi
bakımların minimuma inmesi sağlanmıştır.
Bakım onarım hizmeti 1 bakım aracı ve 2 bakım
çalışanı tarafından yapılmaktadır.
Kaçak Arama Faaliyetleri
Kayserigaz; güvenlik açısından olası kaçakların tespiti
ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
altı aydan kısa periyotlarda ilgili mevzuat ve
standartlara uygun olarak kaçak kontrolü yapmakta
ve sonuçlarını kayıt altına almaktadır.
Kaçak kontrolleri, özel olarak yakınından alçak
basınçlı dağıtım hattı geçen altyapı, demiryolu,
kanal, kanalet, altyapı tesis kesişmeleri gibi özel geçiş
noktaları da dâhil, şebekenin tamamında uygun
doğalgaz detektörleri kullanılarak yapılmaktadır.
Söz konusu kontrollerde uygun ölçekli haritalar ile
halihazır projeler kullanılmakta ve kaçak kontrol
kayıtları bu projelerdeki gösterimler dikkate alınarak
yapılmaktadır.
Kayserigaz olarak Kayseri doğalgaz şebekesinde
2011 yılında 216 km çelik hat, 1795 km polietilen
hat kontrol edilmiş, 2010 yılında olduğu gibi 2011
yılında da yapılan kontrollerde herhangi bir kaçakla
karşılaşılmamıştır.
Atölye - Bakım Faaliyetleri
Kayserigaz atölye - bakım ekibi, şebekede arızalanan
regülatörlerin onarılması, servis regülatörlerinin çıkış
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By considering the recommendations of producing
companies, Kayserigaz keeps available sufficient spare
parts and repair tools for construction, maintenance,
repair and emergency response.
Kayserigaz’s maintenance and repair team undertakes
the duties of periodical maintenance of systems
(RMS A, BR, VG, Sİ, Mİ, ST Valve), responding to steel
network failures, performing gas leakage detection
activities on provincial natural gas network at regular
intervals, performing end-point natural gas pressure
and odorization (THT) measurements, putting new steel
networks into service, and performing steel network
displacements when required. The maintenance and
repair team offers the citizens of Kayseri the natural gas
service by working carefully to maintain unproblematic
operation of the Kayseri natural gas network.
Kayserigaz’s Operation and Maintenance Department
develop its planned maintenances on SAP-PM module,
then such maintenance programs are timely forwarded
to maintenance and repair teams as automatic work
order and they are carried out accordingly. In 2011,
Kayserigaz teams carried out the maintenance on the
following items: 71 regional regulators, 37 valve groups,
367 embedded steel valve, 2 RMS A stations, 145
industry and customer stations. By doing so, the number
of breakdown maintenances on our network has been
minimized.
The maintenance and repair service is carried out by 1
maintenance vehicle and 2 maintenance workers.
Leakage Detection Activities
In order to detect potential leakages for safety reasons
and take necessary measures accordingly, Kayserigaz,
in time periods less than six months, performs leakage
control according to applicable legislations and
standards, and records their results.
Leakage controls are performed by means of appropriate
natural gas detectors, on the entire network, including
special transition points such as infrastructure with low-
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2011 yılı içerisinde atölye bakım
rak,
345 adet regülatör tamiri yapa
edip
369 adet yeni regülatörü test
esini
mühürleyerek sahaya gönderilm
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basınç testlerinin yapılması ve sahaya çıkmadan önce
mühürlenmesi gibi görevleri üstlenmiştir. Sahadan
arızalı olarak dönen regülatörleri teknik uzman
kadrosu ve yeterli yedek parça stoğu sayesinde atıl
durumdaki regülatörlere yeniden hayat kazandırarak
dışarıdan hizmet alımları minimuma indirilmekte,
daha etkin ve verimli çalışılarak şirketimize katma
değer sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Kayserigaz atölye - bakım ekibi,
sahada ilk kez kullanılacak servis regülatörlerinin
basınç ayarlarını bünyesinde barındırdığı regülatör
test laboratuarında kontrol ederek problemli
olanları yeniden ayarlamakta ve test ettikten sonra
mühürleyerek sahaya sevk etmektedir. Bu sayede
müşterilerimizin ve şirketin aleyhine oluşabilecek
durumların önüne geçirilerek taahhüt ettiğimiz gaz
basıncının sürekliliği sağlanmış olmaktadır.
2011 yılı içerisinde atölye bakım ekibi 345 adet
regülatör tamiri yaparak, 369 adet yeni regülatörü test
edip mühürleyerek sahaya gönderilmesini sağlamıştır.
Elektrik – Elektronik Bakım Faaliyetleri
Kayserigaz elektrik–elektronik bakım ekibi; şebeke
enstrümaları, genel müdürlük ve RMS istasyonlarında
elektrik-elektronikle ilgili periyodik kontrolleri ve
bakımlarını yapmaktadır.
Çelik doğalgaz şebekesinin katodik koruma
projelerinin oluşturulması, yeni çelik şebeke katodik
korumalarının yapılmasının sağlanması, rutin
aralıklarla potansiyel ölçümlerin ve beraberinde
analizlerin yapılarak varsa iyileştirilmesinin yapılması,
periyodik topraklama &paratoner ölçümlerinin
yapılması, raporlanması, analizlerinin yapılması
ve varsa iyileştirmelerinin yapılması, bina, şebeke
ve istasyonlardaki elektriksel bakım onarımların
yapılması,scada alt yapı hazırlıklarının yapılması,
localscada sistemlerinin işletilmesi, devreye alınması,
sayısal telsiz alt yapısının işletilmesi ve bakımlarının
yapılmasını sağlanması gibi görevler yine Kayserigaz
elektrik–elektronik bakım ekibi bünyesinde takip
edilmektedir.

pressure distribution line, railway, channel, canalette,
infrastructure facility crossings. During such controls,
adequate scaled maps and existing projects are used
and leakage controls are carried out by considering
indicators in such projects.
In 2011, Kayserigaz performed leakage control on 216
km of steel line and 1795 km of polyethylene line on the
Kayseri natural gas network, and as in 2010, no leakage
was detected during such controls.
Workshop - Maintenance Activities
Kayserigaz’s workshop and maintenance team
undertakes the duties of repairing failed regulators on
the network, performing outlet pressure tests on service
regulators and sealing them before putting them into
service. The regulators returned in a malfunctioned state
are repaired based on inactive regulators thanks to the
technical expert team and sufficient spare part stock
and thus, service procurements are minimized and our
company is provided with added value by operating in a
more active and effective way.
Moreover, Kayserigaz’s workshop and maintenance team
controls pressure settings of firstly used service regulators
at its regulator test laboratory, readjusts problematic
ones and forwards them the use by sealing. By doing
so, problems disadvantageous to the company and our
customers are prevented and we ensure the continuity of
gas pressure we undertake.
In 2011, the workshop and maintenance team repaired
345 regulators, tested and sealed 369 new regulators and
forwarded them use.
Electrical – Electronic Maintenance Activities
Kayserigaz’s electrical-electronic maintenance team
performs electrical-electronic periodical control and
maintenance activities on network instruments and
general directorate and RMS stations.
Kayserigaz’s electrical-electronic maintenance team
undertakes the duties of establishing cathodic protection
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Elektrik–elektronik bakım ekibi sistemde oluşabilecek
statik elektrikten dolayı olası yangın, patlama ve
elektrik ark riskini önlemek amacıyla şebeke üzerinde
topraklama ölçümlerinin 2,5 ohm’ un altında olmasını
sağlayarak gerekli iyileştirmeleri güncel olarak
yapmaktadır.
Elektrik–elektronik bakım ekibi yılda 4 defa 239
noktadan katodik koruma ölçümleri (şebeke
potansiyellerinin ölçülmesi) alarak şebekenin
korozyona uğramadan güvenli gaz arzını sağlama
amacıyla gerekli iyileştirmeleri yaparak, şebekemizin
ömrünü uzatmaktadır.
Aynı şekilde diğer müdürlüklerden gelen elektriksel
her türlü talepleri değerlendirerek gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
Elektrik – Elektronik bakım ekibi yapmış olduğu
çalışmalarla şebekenin aksamadan işlemesine çok
büyük katkı sağlamıştır. Çelik şebekemizde yapmış
olduğu katodik koruma sistemleri ve bunların rutin
takibiyle şebekede oluşabilecek riskleri (şebekenin
delinmesi vb… sonucunda oluşabilecek büyük maddi
ve can kayıpları) ortadan kaldırmakta ve kazalar
sonucunda oluşabilecek öncelikle güven, sonrasında
maddi kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Şebekede oluşabilecek elektrik ya da elektronik
arızalardan kaynaklanan ve diğer müdürlüklerin bu
doğrultudaki talepleri için dışarıdan alınacak büyük
maliyetlerin önüne geçilmiş ve şirketin maddi çıkarları
korunmuştur. Bu ekip içerisinde 1 mühendis ve 1
teknisyen çalışmaktadır.
Şebeke Yönetim Ekibi
Şebeke yönetim ekibi; ilgili mevzuatlar çerçevesinde,
şebekeye giren doğalgazın RMS A istasyonlarında
ölçümlemesinin kontrolü, şebekeye giren gazın,
gaz kalitesinin ve üst ısılının kontrolü, Kayserigaz
tarafından ölçülen ve kalitesi belirlenen gazın
Botaş ile mutabakatı, serbest tüketici ve sanayi
müşterilerimizin tüketimlerinin takibi, Botaş, tedarikçi
ve taşıtanlara günlük tüketimlerin bildirilmesi
(Elektronik bülten girişleri) görevlerini üstlenmektedir.
Kayserigaz şebeke yönetim ekibi; tüketimlerin
takibatında uluslararası sertifikalı teknik ekipmanları
kullanarak, üstün teknolojik alt yapısı sayesinde bu
verileri güncel olarak arşivlemekte ve online olarak
sanayi müşterileriyle paylaşmaktadır.
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projects of steel natural gas network, maintaining the
cathodic protection of new steel networks, performing
potential measurements and available improvements
by means of analyses at regular intervals, conducting,
reporting, analyzing and periodical grounding and
lightning measurements, performing available
improvements, maintaining electrical maintenance
and repairs on buildings, networks and stations,
performing SCADA infrastructure preparations, operating
and engaging local SCADA systems, and operating
and performing the maintenance of a digital wireless
telephone infrastructure.
In order to prevent a potential fire, explosions at electric
arc risk that may occur in the system due to static
electric, the electrical-electronic maintenance team keeps
grounding networks on the network under 2.5 ohm and
carries out necessary improvements up-to-date.
The electrical-electronic maintenance team extends
the life of our network by taking cathodic protection
measurements (measurement of network potentials)
from 239 points for 4 times a year and by performing
necessary improvements in order to maintain safe gas
supply of the network without exposing it to corrosion.
Also, the team evaluates all kinds of electrical related
demands forwarded from other departments and
performs necessary actions.
The electrical-electronic maintenance team has made
great contribution to the uninterrupted operation of our
network thanks to their activities and works. By means of
cathodic protection systems the team developed on our
steel network and periodical monitoring of such systems,
it is aimed to eliminate potential risks on the network
(loss of life and property that may occur as a result of
breakdown of network) and to prevent losses of credibility
and finance that may occur as a result of accidents.
Thanks to the activities and works of this team, high costs
arising from electrical or electronic failures in the network
and service procurements based on the demands of other
departments have been decreased and thus, financial
interests of the company have been promoted. There is 1
engineer and 1 technician working in this team.
Network Management Team
The network management team undertakes the duties
of controlling the measurement of incoming natural
gas at RMS A stations, controlling the gas, gas quality
and higher calorific value of incoming natural gas,
settlement with BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation)
of the gas measured and defined by Kayserigaz,
monitoring the consumptions of eligible consumers
and industrial subscribers, and notifying the figures of

Bu sayede faturalamada oluşabilecek sorunlar ve
riskler ortadan kaldırılmaktadır. Böylece şirketimizin
karşı karşıya kalabileceği maddi kayıpların önüne
önceden geçilerek, gecikmeden kaynaklanacak
risklere karşı da takip yapılmaktadır.
Kayserigaz El Kitapçıkları
Kayserigaz tarafından; normal işletme ve bakım
sırasında kullanılmak üzere, tesislerin devreye alınma,
işletme ve devre dışı bırakılma işlemleri sırasında
gerekli emniyetin sağlanmasına yönelik kitapçıklar
hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar, normal olmayan işletme
şartlarında da gereken müdahale, düzeltme ve
kontrol işlemlerinide içermekte ve gerektikçe güncel
hale getirilerek tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma
hazır tutulmaktadır. Bu sayede kısa sürede müdahale,
doğru teknik, etkin, verimli ve daha üst düzeyde
işletmecilik anlayışı amaçlanmaktadır.
Kayserigaz El Kitapçıkları;
• Genel doğalgaz bilgileri& şebeke tanıtımı
• Sorularla şebeke işletmeciliği
• Yangınla mücadele el kitabı
• Ana kumanda ve acil müdahale el kitabı
• İşletme personeli teknik emniyet kuralları
• İş emniyeti kuralları
Eğitimler
Kayserigaz bünyesinde; tesislerin işletilmesinde
uzman, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime
sahip personelleri istihdam etmektedir. Ayrıca
Kayserigaz kendi personelinin görev tanımı, eğitimi
ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim yenileme sürelerini
kapsayan programlar hazırlayarak personellerinin
daha etkin ve başarılı olarak hizmet vermesini
amaçlamaktadır.
Kayserigaz İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nde çalışan
tüm personel; acil durum, yanıcı sıvı ve gazların
özellikleri ile potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele
ve ilk yardım konusunda teorik ve uygulamalı
olarak eğitilmektedir. Ayrıca ilgili personel kendi
görev alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitime
tabi tutulmaktadır. Verilen eğitimlerle ilgili eğitim
yeterliliği, öğrenme seviyesi ölçülmekte ve gerekirse
geri besleme yapılmaktadır. Tesislerde, eğitimi başarılı
şekilde tamamlayan personel görevlendirilmekte, bu
eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanmaktadır.

daily consumptions to Botaş, suppliers and shippers
(Electronic bulletin entries) under applicable legislations.
By using internationally certified technical equipments in
monitoring the consumption figures, Kayserigaz’s network
management team archives such data daily thanks to
its advanced technology infrastructure and shares them
online with the industrial customers.
By doing so, potential problems and risks in billing are
eliminated. Thus, financial losses that the company may
experience are prevented in advance and the risks that
may arise from delays are monitored.
Kayserigaz Guidebooks
Kayserigaz developed guidebooks to be used normal
operation and maintenance and in order to maintain
necessary safety during engagement, operation and
deactivation activities on facilities and plants. These
guidebooks also contain intervention, correction and
control procedures necessary in non-normal operation
conditions and they are updated as and when required
and kept available in respective places of facilities. Thus,
it is aimed to ensure intervention in shortest time possible,
and more technical, active, effective and higher level
management.
Kayserigaz Guidebooks are as follows:
• General natural gas details & introduction of network
• Network management with questions
• Fire fighting manual
• Main control and emergency response guidebook
• Technical safety rules for the personnel
• Work safety rules
Trainings
Kayserigaz employ the well-trained personnel having
expertise in operating the facilities and with qualifications
required to perform their tasks. Also, by developing
periodical training programs for the job definition,
training and evaluation of its own personnel, Kayserigaz
aims to make its personnel provide more active and
successful service.
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Başlıca Yeniliklerimiz Ve Doğalgaz Sektöründe
İlklerimiz;
• Sanayi İstasyonlarının Uzaktan Takibi
Kayserigaz olarak model şirket olma vizyonunu
benimseyerek sektörde ilk olan ve 2010 yılında
hayata geçirilen,14 adet sanayi istasyonunun
(Scada alt yapısı hazırlık çalışmaları kapsamında)
anlık tüketimleri online olarak takip edebilir hale
getirilmiştir.
Ayrıca Kayserigaz web sayfasında sanayicilerin
kendi tüketimlerini saatlik olarak izleme ve
raporlama yapabileceği bir sistem oluşturulmuştur.
Müşterilerimizin istedikleri anda kendi tüketimlerine
ulaşarak, takip etmesi(saatlik, günlük, haftalık, aylık
ve yıllar sair olarak) Kayserigaz’ın üstün hizmetinin bir
göstergesidir.
Acil durumlarda kullanılmak üzere müşteri can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin ve
gaz arzının sürekliliğinin sağlanması için Kayserigaz’ın
bu istasyonlara uzaktan müdahale edebilmesi de
sağlanmıştır.
• Dijital İhbar İzleme Formu
Sektörde ilklere imza atan Kayserigaz, üst düzey
teknolojik alt yapısı sayesinde 2010 yılından itibaren
ihbar izleme formlarının, dijital ortamda aboneye
verilmesi işlemine başlamıştır.
Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekiplerine SAPPM modülünde gelen ihbar yine sistemde (SAP – PM)
değerlendirildikten hemen sonra sahada online olarak
ihbar izleme formu çıktısı aboneye verilmektedir.
Bu yenilik sayesinde abonelerimize daha hızlı
çözümler sağlanarak müşteri memnuniyetinin en üst
düzeye çıkarılması sağlanmıştır. Bu sistem doğalgaz
sektörü içindeki şirketler arasında ilk ve örnek
uygulamadır.
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The entire personnel working in the Kayserigaz Operation
and Maintenance Department are given theoretical
and practical trainings on emergency, characteristics
of inflammable liquids and gases, potential dangers,
fire fighting and first aid. Also, the personnel are given
theoretical and practical trainings based on their own
tasks. With these trainings, training adequacy and
learning level are measured and feedback is given if
required. Those who successfully complete such trainings
are appointed at the facilities, and these trainings are
repeated at regular intervals.
Our Main Innovations And Leading Works In Natural Gas
Industry
• Remote Monitoring Of Industrial Stations
Kayserigaz, by adopting the vision of being a model
company, made instant consumption of 14 industrial
stations remotely monitorable online (under the
preparation works of Scada infrastructure). This was the
first in this industry and put into service in 2010.
Also, Kayserigaz developed a system on its website
where industrial customers can monitor their hourly
consumptions and report. It is an indicator of Kayserigaz’s
top-quality service as our customers are able to have
information on their consumption figures when they want
and monitor their consumptions (hourly, daily, weekly,
monthly and yearly, etc.).
Kayserigaz also have remote access to such stations in
order to ensure life and property safety of customers in
cases of emergency and to maintain the continuity of
service quality and gas supply.
• Digital Notification Monitoring Form
Kayserigaz, leading the way in the industry, started to
provide its subscribers with online notification monitoring
form in 2010 thanks to its highly advanced technological
infrastructure.

After a notification forwarded to Kayserigaz’s emergency
response and repair teams through SAP-PM module
is evaluated in the system (SAP-PM), a printout of
notification monitoring form is delivered to the subscriber.
Thanks to this innovation, we aim to provide our
customers with faster solutions and achieve the highest
level of customer satisfaction. This system is the first and
model practice among the companies in natural gas
industry.

• Sayısal Telsiz Sistemi

• Digital Wireless Telephone System

Model şirket olan Kayserigaz sektörde ve ilimizde
ilk defa kullanılan sayısal telsiz sistemini 2010 yılı
itibariyle hayata geçirerek büyük dikkat çekmiş ve
teknolojik altyapısının imkânlarını her geçen gün
güçlendirmektedir.

As a model company, Kayserigaz, in 2010, by putting
into the service the digital wireless telephone system
which is used firstly in the industry and city, attracted
great attention and thus, the company develops its
technological infrastructure facilities day by day.

Sayısal telsiz sistemi sayesinde, gerek sistemin kendi
harita programında, gerekse Google-Earth programı
üzerinden araçların takibi, izlediği güzergâh, hızları
anlık olarak takip edilebilmekte ve geriye dönük
raporlama yapılabilmektedir.

Thanks to the digital wireless telephone system, it is
possible to monitor the vehicles, their routes and speeds
through both the map software of that system and
GOOGLE-EARTH, and to perform retroactive reporting.

Kayserigaz bu teknolojik alt yapı sayesinde
abonelerine daha hızlı ulaşarak müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde tutmuştur ve tutmaya
devam etmektedir.
Satınalma & Malzeme Kontrol & Depo Yönetimi
Kayserigaz’da malzeme kontrol birimi; gerek satın
alma sürecinde gerek depolama sürecinde gerekse
sahada imalat aşamasında yatırım malzemelerinin
sürekli olarak uygunluğunu kontrol etmektedir. Satın
alımı yapılacak yatırım malzemeleri belirlenmiş kalite
kontrol süreçlerinden ve kalite kontrol planlarından
geçmektedir. Bu süreç malzemenin satın alma
siparişinden başlayarak, malzemenin stoğa girmesi

With this technological facility, Kayserigaz is now able
to reach its customers in a fastest way possible and to
maintain customer satisfaction at the highest level.
Procurement & Material Control & Warehouse
Management
Kayserigaz’s material control unit performs continuous
control of compliance of investment materials during
the procurement stage, warehousing process and in the
field. Investment materials to be purchased undergo
predetermined quality control processes and plans. This
process starts with the placement of such material, and
continues with putting the material into warehouses and
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ve stoktan çıkarak sahada kullanılmasına kadar
devam eder. Süreç içerisinde Yatırım malzemeleri
kalite kontrol prosedürü ve Tedarikçi değerlendirme
prosedürü esas alınmaktadır.
Satın alma süreci sonunda Kayserigaz merkez
deposuna gelen yatırım malzemeleri kalite
kontrolleri yapılabilmesi için depo ön kabul alanında
bekletilmektedir. Bu aşamada yapılacak kontrollerde
yatırım malzemesi kalite kontrol prosedürü esas
alınır. Bu prosedürde aranan şartlar ; Kayserigaz
teknik şartnamesine uygunluk, ambalaj, görsel
kontrol,marka kontrol,malzeme sertifikası ve test
sonuçları olarak belirlenmiştir.
Bu kontroller sonucunda uygunluğuna onay verilen
malzemelerin depo girişi yapılmaktadır.
Kayserigaz depo sevkiyat birimi; Kayserigaz için
satın alması yapılan tüm yatırım, işletme ve sarf
malzemeleri en uygun stok alanlarında muhafaza
eder.
•

•

SAP sistemi üzerinden stok takibini yapar, tüm
stok malzemelerinin her ay sonu düzenli sayımını
gerçekleştirerek, sayım sonuçlarını üst yönetime
raporlar.
Stok malzemelerinin raf ömürlerini takip eder, bu
kontrollerde FIFO kuralını uygular.

•

Asgari stok seviyelerini SAP sistemi üzerinden takip
eder.

•

Depo birimi; malzeme nakli, depolanması, saha
çalışmaları ve acil müdahalelerde kullanılması
amacıyla bünyesinde 1 adet hi-up ve 1 adet iş
makinası bulundurmaktadır.
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taking it away to put into service. During this process,
quality control procedure and supplier evaluation
procedures for investment materials are taken as basis.
After the procurement process, investment materials
delivered to Kayserigaz’s central warehouse are kept in
the warehouse’s preliminary acceptance area in order
to perform quality controls. During the controls in this
stage, quality control procedure for investment material is
taken as a basis. The conditions required in this procedure
are determined in compliance with the technical
specifications of Kayserigaz, packaging, visual control,
brand control, material certificate and test results.
The materials which are approved in compliant as a
result of such inspections are entered in the warehouse.
Kayserigaz’s warehouse and shipment unit stores all
purchased investment, operation and consumable
materials at the most appropriate sections of warehouse.
•

The team performs stock follow-up through SAP
system, carry out regular inventory check of all
stock materials at the end of each month and
reports the results of such inventory check to the top
management.

•

The team follows up the shelf life of stock materials
and applies FIFO rule during such controls.

•

The team follows up the minimum stock levels
through SAP system.

•

The warehouse unit has 1 hy-up and 1 vehicle to use
in material shipments, warehousing, field works and
emergency responses.
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PAZARL AMA VE MÜŞT ERİ
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF MARKETING
AND CUSTOMER SERVICE

2011 Yılı Pazarlama Strateji Planı
2011 yatırım yılı tanıtım süreçlerimiz, faaliyet
alanlarının sınıflandırılarak bölgesel müşteri
potansiyellerinin belirlenmesi ve bu bölgelere
yönelik aktif pazarlama tekniklerinin planlaması ile
başlamıştır.
Faaliyet etkinliğinin arttırılması amacıyla pazarlama
personeli, Resmi-Ticari-Üretim, İnşaat Şirketleri ve Tespit
Ölçüm işlemleri olmak üzere üç ana gruba ayrılıp
görevlendirilmiştir. Etkin pazarlama faaliyeti yapılması
için potansiyel gruplarına ayrılmış olan mahallelerde
alt yapı ve doğalgaz kullanım durumları göz önünde
bulundurularak ayrı ayrı pazarlama stratejileri
gerçekleştirilmiştir.
Pazarlama personel ve faaliyet verimliliğini artırmak
amacıyla personele aylık ve yıllık hedefler verilmiştir.
Her ay sonunda hedefe yaklaşım durumları ve
gruplardaki mahallerin durumları hakkında birebir
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Müşterilerimizle sürekli
iletişimde olunup, ziyaretlerde bulunularak mahallede
doğalgaz kullanımı, sosyo-ekonomik yapı, mahallenin
sorunları ve müşteri beklentileri hakkında pazarlama
personellerimiz tarafından bilgi alınması sağlanmıştır.
Mahalle bazlı yapılan faaliyetlerin etkili olması,
mahalledeki konutların doğalgaz kullanmaları için
beklentilerini, soru ve şikâyetlerini değerlendirebilmek
amacıyla düzenli olarak muhtar ziyaretleri ve
toplantıları yapılmıştır. Gerçekleştirilen ziyaret ve
toplantılar sonucunda muhtarlardan, doğalgaz
kullanımına katkı sağlamaları istenmiştir.
Pazarlama personelinin haftalık çalışma programı
hakkında iç tesisat firmalarına telefon, mail gibi
iletişim kanallarıyla bilgilendirerek, iç tesisat
firmalarının pazarlama faaliyetlerine destek vermeleri
sağlanmıştır. Ayrıca kampanya ve etkinliklerin
efektif olması için, mahallelerdeki potansiyel yapı
ve pazarlama stratejileri ile ilgili olarak iç tesisat
firmaları ile yıl içinde düzenli olarak toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
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Marketing Strategy Plan for 2011
Our promotion process for the 2011 investment year
started by identifying potential regional customers by
categorizing the fields of activity, and planning active
marketing techniques for these regions.
In order to increase operating effectiveness, the
marketing personnel are divided into three main
groups and assigned accordingly; Formal-CommercialProduction, Construction Companies and Detection &
Measurement. To perform effective marketing activity,
separate marketing strategies have been developed by
considering infrastructures and natural gas consumption
figures of those streets divided into potential groups.
Monthly and yearly targets were set for the personnel in
order to increase the effectiveness of marketing personnel
and activity. At the end of each month, the personnel
were interviewed about their targets and situations
in the streets. By getting in touch with our customers
and making visits, our marketing personnel obtained
information about the natural gas consumption in the
streets, socio-economic state, problems in the streets and
customer expectations.
Regular headman visits and meetings were organized
in order to make street-based activities effective and
to evaluate expectations, questions and complaints of
neighborhood residents about the use of natural gas. As
a result of visits and meetings, headmen were asked to
promote the use of natural gas.
Internal installation companies were informed about
the weekly work schedules of marketing personnel via
telephone, e-mail etc. and they were asked to support
their marketing activities. Also, in order to make special
offers and activities effective, regular meetings were held
within the year with domestic installation companies
about potential structure in the streets and marketing
strategies.

2011 yılında tespit ve ölçüm yapılan binanın,
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine yanlış çizilmesini
önlemek ve iş süreçlerindeki oluşabilecek aksaklıkları
gidermek için tüm tespitler GPRS cihazı ile yapılmıştır.
Tespit ve ölçüm aktivitesi yapılan binalar haricinde
aynı bölgede bulunan, doğalgaz kullanmayan
hanelerde mahalle muhtarı ve tespit ve ölçüm talep
eden müşteriler ile birlikte birebir pazarlama faaliyeti
yapılmıştır. Tespit ve ölçüm aktivitesine gidilen yol
güzergâhı üzerinde bulunan doğalgaz kullanmayan
binalar not alınmış ve bu binalar ile birebir
görüşülmüştür.
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Harita Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) biriminden
alınan veriler üzerinden, henüz hattın geçmediği
ve potansiyeli yüksek olan mahaller pafta
üzerinden belirlenerek, aynı zamanda hat
olmayan mahallelerden gelen talepler aynı gün
değerlendirmeye alınarak, ilgili adreslere pazarlama
faaliyeti yapılmıştır. Hatta yakın olan mahallerde
çalışmalar yapılarak, potansiyel durum hakkında
bilgi alınıp, mahalle sakinlerinin abonelikleri
gerçekleştirilmiştir. Proje uygulama biriminin alt yapı
çalışmalarını yürütmüş olduğu bölgelerde eş zamanlı
birebir pazarlama faaliyeti gerçekleştirilerek mevcut
potansiyel üzerinde yenilenme sağlanmıştır.

In 2011, all detections were performed through the
GPRS device in order to prevent inaccurate markings of
detected and measured buildings on the Geographic
Information Systems (GIS) and to eliminate potential
problems in the operational process. The buildings
which are located in the same region with detected and
measured buildings but not using natural gas, faceto-face marketing activities was performed with the
headman and the customers demanding detection and
measurement. The buildings which are located on the
same route as the detection and measurement activities
and not using natural gas were noted and face-to-face
interviews were held with such households.

Yıl içerisinde, insanların evde oldukları vakitler
dikkate alınarak hafta sonları ve hafta içi saat etkin
pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca merkezi,
resmi, ticari ve üretim işletmeleri ile kooperatiflere
yönelik yapılan pazarlama faaliyetleri BBS sayısının
artmasında önemli ölçüde rol oynamıştır. Görüşülen
413 adet binadan 386 bina kaydı ile 4.250 BBS
abonelik, 189 adet inşaat firması ile görüşülerek 120
adet binanın kaydı ile 12.412 BBS abonelik kaydı
alınmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
bulunan okullar, 12.Hava Üssü, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, TOKİ, Kayseri İli Jandarma Bölge
Komutanlığı, İtfaiye, Sanayi Odasına bağlı işyerlerine
ait bilgiler alınarak doğalgaz kullanmayanlara
yönelik ziyaretler yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde
görüşülen 1.155 resmi ve ticari işletmeden 6.608 BBS
değerinde abonelik alınmıştır.

Based on the data obtained from the Geographic
Information Systems (GIS) unit, the locations with no
natural gas lines but with high potential were identified
on a map section, the demands then forwarded from
the streets with no natural gas line were evaluated on
the same day and marketing activities were carried out
at such locations. Moreover, by performing activities
an neighboring streets, the teams obtained information
about potential situation and neighborhood residents
were subscribed. The teams also performed active and
simultaneous marketing activities at the regions where
project implementation units conducted infrastructure
works and an existing potential was renewed.

DOĞALGAZ FİYAT DAĞILIM TABLOSU
Gar Price Distribution Table

PAY

Birim Fiyat 1m3/TL

100 TL'nin Dağılımı

Tedarikçi

0,698246

80,45

Kayserigaz

1,014264

1,64

KDV (%18)

0,132392

15,25

ÖTV

0,023

2,65

Toplam

0,867902

100

Share

Supplier

Kayserigaz

VAT (18%)

ÖTV

Total

Unit Price 1m3/TL

Distribution of 100 TL

Within the year, active marketing activities was
performed on weekends and weekdays with
consideratich the hours people are generally at home.
Also, marketing activities for central, formal, commercial
and production enterprises and cooperatives played
an important role in the increase of BBS (Number of
Independent Unit). By interviewing with households of
413 buildings, 386 buildings were recorded and 4.250
BBS subscriptions were made. By interviewing with 189
construction companies, 120 buildings were recorded
and 12.412 BBS subscriptions were made. By obtaining
information about schools of Directorate of National
Education, 12th Air Base, Land Forces Command,
TOKİ (Housing Development Administration of Turkey),
Kayseri Province Gendarmerie Regional Command,

marketing activity
Within the year, active
nds and weekdays
was performed on weeke
s when people are
by considering the hour
generally at home.
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Fire Department and enterprises under the Chamber
of Industry, the teams visited places not using natural
gas. In 2011, 6.608 BBS subscriptions were made
from interviewed 1.155 governmental agencies and
commercial enterprises.

2011 yılı pazarlama faaliyetlerimizin yanı sıra; sömestri
tatilinde Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezinde
düzenlenen Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu, Çevre
Haftası’nda Çevre Orman İl Müdürlüğü ile beraber
gerçekleştirilen Çevre Tırı Etkinliği, Kayserigaz
1.Badminton Turnuvası, güzel dilimiz Türkçe’nin
Dünya’ya tanıtıldığı Türkçe Olimpiyatları ile İncesu
Üzüm Festivali etkinliklerinde aktif olarak pazarlama
faaliyetleri yürütülmüştür.
İnanılmaz Fırsat, İnanılmaz Kazanç
Kayserigaz, tüm Kayseri halkını doğalgaz konforuna
kavuşturmanın yöntemini bulmak için 2011 yılında
birim çalışanlarından oluşan pazarlama süreç ekibi
oluşturarak çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar
neticesinde en ekonomik, en çevreci, en verimli
yakıt olan doğalgazı tüm Kayseri’de alt yapısını
tamamlayarak ulaştıran Kayserigaz, kalite ve konforu
bir arada yaşamanın maliyetini günlük rutin bir
harcamanın ödenebilirlik düzeyine indiren “İnanılmaz
Fırsat” kampanyası ile Kayseri halkına ayrıcalıkları
yaşatmaya devam etmiştir. Kayserigaz bu kampanya
ile yine doğalgaz tesisatı yaptıracak tüm vatandaşlar
için 15 ay sıfır faiz ve 36’a aya kadar vade
seçeneklerini 2011 yılında da doğalgaz kullanımına
geçmek isteyen vatandaşların teveccühüne
sunmuştur. Tüm vatandaşlar için Kayserigaz’ın finans
çözümü olan bu kampanya doğalgaza geçişteki tüm
masrafları 15 ay sıfır faiz ile kredilendirerek doğalgaza
abone olmak isteyen müşterilerine ödeme imkânı
sağlamıştır.
Kayserigaz finans çözümü, Avrupa’da lider
konumunu, bilişim, yatırım finansmanı, operasyonel
filo kiralama, tüketici finansmanı ve sigorta
alanlarında güçlü pozisyonuyla sürdüren Societe
Generela’in Türkiye Merkez Şubesi, tüketici kredileri
markası olan KrediVer ve Çalık Holding’in yatırım
bankacılığı alanında, temel kredi işlevine ek olarak
müşterilerine dış ticaret aracılığı, faktöring, kredi
finansmanı ve gayri nakdi krediler konularında
hizmet veren bankası Aktif Bank işbirliğiyle ile
oluşturulmuştur.
Doğalgaza geçiş sürecindeki masrafları sıfır faizle
kredilendiren Societe Generale, Aktif Bank ve
Kayserigaz işbirliği, tesisat firmalarını da kampanyaya
dâhil ederek vatandaşlara firma tercih etme hakkı
sunmuştur. Başvuru işlemleri Kayseri’de bulunan
Kayserigaz onaylı iç tesisat firmalarının tamamına
yakın olanında ve Kayserigaz’da yapılmıştır.
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In addition to such activities in 2011, some other active
marketing activities were carried out at Kayserigaz Dolgi
Children’s Theatre organized during the mid-term break
at the largest shopping centre of Anatolia, at Local Truck
Activity (Çevre Tırı) organized in cooperation with the
Provincial Department of Environment and Forestry
during the Environment Week, at the 1st Kayserigaz
Badminton Tournament, at the Turkish Olympiads and at
the İncesu Grape Fest.
Incredible Opportunity, Incredible Gain
In 2011, Kayserigaz started its activities by founding a
marketing process team consisting of its unit personnel,
in order to achieve the method of providing all citizens of
Kayseri with the comfort of using natural gas. Kayserigaz
which brought the most economical, eco-friendly, efficient
fuel, natural gas, to the whole of Kayseri by completing
its infrastructure, brought the cost of living in comfort to
the affordable level of a daily, routine expense with the
special offer of “an incredible opportunity.” Kayserigaz
offered zero-interest for 15 months and a period of grace
of up to 36 months to the people who wanted to subscribe
to natural gas in 2011 and who wished to have it
installed. The special offer, which is the financial solution
of Kayserigaz for all people, offers the opportunity of
paying all expenses the natural gas system installation
by providing a from loan for 15 months with zero-interest.
Kayserigaz’s financial solution was constituted with the
collaboration of KrediVer, the consumer credit brand
of Istanbul Central Branch of Société Générale, which
maintains its leader position in Europe in the areas of
information, investment finance, operational fleet hire,
consumer finance and insurance with its strong position;
and of Çalık Holding’s bank, Aktif Bank, which gives
service to its customers in the area of investment banking,
foreign trade mediatorship as well as basic credit
function, factoring, credit finance and non-cash loans.
The collaboration of Société Générale which provides
credits for the expenses of natural gas system installment
with zero-interest, Aktif Bank and Kayserigaz also offered
people the right to choose a company by incorporating
installment companies into the system. Applications
were made in almost all of the interior installment firms in
Kayseri and in Kayserigaz.
This special offer named “an incredible opportunity”
was offered in line with the demands of citizens who
wanted more economical and affordable payment
terms in natural gas, and in order to prevent air
pollution in Kayseri. Under this campaign, the number
of participating ınternal installation companies is 56
the number of people applying the campaign is 1.793,
number of people using loans is 1.076, and the total
amount of loans used by applicants is 2.931.329 TL.

Doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların uygun
ödeme koşullarının sağlanması doğrultusunda gelen
talepleri ve Kayseri’de hava kirliliğinin daha fazla
yaşanmaması için inanılmaz fırsat kampanyası
gerçekleştirilmiştir.
• Kampanyaya Katılan İç Tesisat Firma Sayısı: 56
• Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı: 1.793
• Kredi Kullandırılan Kişi Sayısı: 1.076
• Kredi Kullandırılan Toplam Tutar: 2.931.329 TL
Birçok doğalgaz dağıtım firmasının “İnanılmaz Fırsat
Kampanyası”nı birebir model alması sebebiyle
sektörün tüm oyuncularını kazandıran Kayserigaz
sektörde öncü ve ilk olma özelliğini bir kez daha
ispatlamıştır.
Enerji sektöründe model şirket olma vizyonunu
‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti ‘’düşüncesiyle hep
en ileriye taşıma çabası içerisinde olan Kayserigaz,
pazarlama faaliyet stratejilerini halkın beklentilerini
göz önünde bulundurarak yürütmektedir. Bu
kapsamda yıllara dönük olarak yapmış olduğu
kampanyalar diğer enerji şirketleri arasında ve
sektörde ilk olan, örnek alınan kampanyalar olmuştur.
Kayserigaz’dan Ev Kampanyası
Her sürecini halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre
sürdüren Kayserigaz 2011 yılında da bir ilke imza
atarak abonelik işlemini gerçekleştiren bir müşterisine
çekiliş ile Suat Altın İnşaat’tan kalite ve konforu
içerisinde barındıran bir ev hediye etmiştir. Kampanya
süreçlerinin tüm Kayseri halkı tarafından duyulması
ve faydalanılması için sözlü, yazılı ve görsel alanlarda
kampanya tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda 20 Ağustos’ta başlayıp 15 Kasım tarihinde
sona ermiş olan kampanyanın tanıtım faaliyetlerinde
;

As many natural gas distribution companies have taken
“An Incredible Opportunity Campaign” as an example,
Kayserigaz has proved once again its leading status in
the industry.
With its vision of being a model company in the energy
industry and understanding of “unconditional customer
satisfaction”, Kayserigaz is always aiming to reach the
top-level and thus, performs its marketing strategies
by considering the expectations of the citizens. In this
regard, the campaigns and special offers introduced by
Kayserigaz have been leading practices in the industry
and taken as a model by other companies in this
industry.
House Campaign by Kayserigaz
Maintaining its every operation based on the needs and
expectations of people, Kayserigaz led the way once
again in 2011, and presented a house of quality and
comfort from Suat Altın Construction Company as a gift
to one of its subscribing customers through a lottery. In
order to make all citizens of Kayseri have information and
to benefit from this campaign, promotion activities were
performed in verbal, written and visual areas. In this
context, the following activities were conducted during
the house campaign which started on 20th August and
ended on 15th November;
• A radio spot was aired 15 times a day in 7 radio
stations for 25 days (Erciyes, Kay, Kayseri, Radyo Han,
Deniz, Plus, Kolej FM).
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• 25 gün radyo spotu günde 15 defa 7 radyoda
yayına girmiştir. (Erciyes, Kay, Kayseri, Radyo Han,
Deniz, Plus, Kolej FM))
• Kampanya planlaması çerçevesinde 45 BR
istasyonumuzda 89 noktada 1 x 3,5m lik ev
kampanyası branda görselleri yerleştirilmiştir.
• Kampanya planlaması çerçevesinde 100 adet 1 x 3
m Branda, 30.000 adet broşür, 500 adet 50*70 cm Afiş
yaptırılmış ve sahada kullanılmıştır.
• Tramvay içerisinde 172 noktada 50*70 cm
afişlerimiz Ramazan Bayramı Haftası süresince yer
almıştır.
• 4 Yerel Televizyon reklamı 25.09.2011- 10.09.2011
tarihlerinde yayına girmiştir.
• 22 Yerel 2 Ulusal Gazetede kampanya reklamı
yayınlanmıştır.
• 50 Adet billboard kampanya reklamımız
yayınlanmıştır.
Bu kampanyada ev bedeli olarak inşaat firmasına
sadece 5.000 TL ödenmiş olması, büyük bir pazarlama
ve kampanya yönetimi başarısı olmuştur.
Kayserigaz’dan Uçurtma Şenliği
Kayserigaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre
Koordinasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen ve
küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla KUÇEP
1.Uçurtma şenliğinde Kayserigaz KUÇEP okullarına
uçurtma hediye ederek destekte bulunmuştur. Bu
etkinlikle hiç değilse yılda bir kez bütün çocukların
masmavi gökyüzüne bakmaları ve gelecekte bu
gökyüzü altında yine kendi çocukları ile uçurtma
uçurabilme hayallerinin oluşması sağlanmıştır.
Kış Kampanyası (3 Ay Ertelemeli 7 Taksit)
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir Kayseri
için…” tüm Kayseri’yi doğalgaza kavuşturma
hedefini taşıyarak taksit ertelemeli kampanyasını
gerçekleştirmiştir. En ekonomik, en çevreci ve
en verimli yakıt olan doğalgazı Kayserigaz tüm
Kayseri’de alt yapısını tamamlayarak, kış kampanyası
ile 3 ay ertelemeli 7 taksit ödeme kolaylığı sunmuştur.
Özellikle yakıt giderlerinin vatandaşlar üzerinde
mali yük oluşturduğu kış aylarını ödemesiz geçirecek
olmaları ve ilk ödemeyi bahar ayının sonunda
başlamaları ile Kayseri halkını doğalgaz konforuna
kavuşturma imkanı bu kampanya ile cazip hale
gelmiştir.
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• Under the campaign planning, canvas advertising
materials sized at 1x3.5 m were placed at 89 locations at
45 BR stations.
• Under the campaign planning, 100 canvas advertising
materials with sized at 1x3m, 30.000 brochures and 500
posters with sized at of 50*70 cm, and they were used
outside buildings.
• The posters sized at 50*70 cm were put up at 172 points
in the tramway during the holiday of Eid Al-Fitr.
• Four local TV commercials were aired between the
dates 25.09.2011- 10.09.2011.
• The advertisement of the campaign was published in
22 local and 2 national newspapers.
• 50 billboard campaign advertisements were put up.
Under this campaign, Kayserigaz paid the construction
company only 5.000 TL for the price of the house, and
this was a huge marketing and campaign management
success for Kayserigaz.
The Kite Fest by Kayserigaz
During the KUÇEP 1st Kite Fest which was organized in
cooperation between Kayserigaz and Environmental
Coordination Center of Provincial Directorate for National
Education in order to raise awareness on global warming,
Kayserigaz contributed to the schools of KUÇEP by
presenting kites as gift. With this activity, children had the
chance to have a look at the blue sky and dream about
flying a kite with their own children in the future under
this blue sky.
Winter Campaign (3-Month Deferred 7 Installments)
Kayserigaz, with the aim of supplying natural gas to the
whole of Kayseri “for a clean Kayseri at peace with blue
and friends with green”, concluded its “Winter Campaign”
in which it offered deferred installment opportunities.

Kayserigaz , Sosyal Sorumluluk
Projesi kapsamında “Şehirler
Solunan Havanın Kalitesi
İle Marka Olurlar Projesi”
kapsamında Mimarsinan
Organize Sanayi Bölgesi
içinde 10.000 fidana hayat
vererek, daha Yeşil bir Kayseri
için adım atmıştır.

Kayserigaz Hatıra Ormanı
Kayserigaz, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında
“Şehirler Solunan Havanın Kalitesi İle Marka Olurlar
Projesi” kapsamında Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesi içinde 10.000 fidana hayat vererek, daha Yeşil
bir Kayseri için adım atmıştır.

Kayserigaz which brought the most economical, ecofriendly, and the most efficient fuel, natural gas, to the
whole of Kayseri offered easy payment with 3-month
deferred of 7 installments. The factors that the winter
period, when the fuel and coal costs constitute an
economical burden on people, will pass without any
payment and the first payment will be made at the end
of the spring months were among the factors that made
the campaign attractive.
Kayserigaz Memorial Forest
Kayserigaz gave life to 10,000 young plants within the
Mimarsinan Organized Industry Zone as part of the social
responsibility project named “Cities Become a Brand with
the Quality of Breathing Air Project” and took a further
step for a greener Kayseri.

• Havadaki tozun yüzde 80’i ormanlar tutuluyor. 1
hektar kayın ormanı yılda tam 68 ton toz, bakteri,
virüs ve zararlı gazları yaprak ve dallarıyla tutuyor.

• 80% of airborne residuals are kept in the forests.
1 hectare of beech forest keeps with its leaves and
branches 68 tons of dust, bacteria, viruses and harmful
gases.

• Karbondioksit tutuyor, oksijen üretiyor. Bu sayede
20 yaşında 1 hektar çam ağaçlandırması yılda 9 ton
karbondioksiti tutarak 10 ton oksijen üretiyor.

• Forests store carbondioxide and produce oxygen. Thus,
a 20-year-old 1 hectare of pine forestation stores 9 tons of
carbondioxide and produces 10 tons of oxygen a year.

Kayserigaz Hatıra Ormanı projesi kapsamında enerji
sektöründe en temiz ve çevre dostu yakıtı sunmakla
kalmayıp, ayrıca diktiği her bir fidan ile temiz nefes
almak için bu çalışmada da yerini almıştır.

With this memorial forest project, Kayserigaz takes its
place in the industry by providing a fresh breath with
each sapling it plants, in addition to offering the most ecofriendly fuel in the energy industry.

Müşteri Hizmet Kalitesi – ISO 10002 Müşteri
Şikayetlerini Ele Alma Yönetim Sistemi

Customer Service Quality – ISO 10002 Customer
Complaints Handling Management System

Günümüzün rekabet ortamında iyi bir Şikayet
Yönetimi Sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerin
gereksinimlerini yöneltmek ve markalarını korumak
açısından en önemli unsurlardan biridir. Müşteri
beklentilerinin ötesine geçmek ister özel kuruluş, ister
kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı her
tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir.
Müşteri memnuniyeti standardı, ISO 10002 kuruluşların
müşterilerin şikayetlerini nasıl başarılı bir şekilde ele
alabileceklerini tanımlamalarına, yönetmelerine
ve anlamalarına yardımcı olur. Bu belgeye sahip
olmak kuruluşlar için bir rekabet avantajı olduğu
kadar önemli bir prestij unsurudur. Bağımsız araştırma
şirketlerinin yaptığı araştırmalarda yakaladığı %98’lik
müşteri memnuniyet oranıyla müşteri hizmetlerindeki
başarısını kanıtlayan Kayserigaz sektörünün ilk ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak
bu başarısını taçlandırmıştır.

In today’s competitive environment, a good Complaint
Management System is one of the most important
elements for successful companies to meet the needs of
their customers and to protect their brands. Going beyond
the customer expectations is a general requirement for
all kinds of enterprises such as private corporations,
public agencies and voluntary organizations. Customer
satisfaction standard, ISO 10002 helps the corporations
and organizations better handle, define, manage and
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Doğalgaz sektöründe başarılı müşteri hizmetleri
çalışmaları ve yüksek müşteri memnuniyet oranı ile
dikkat çeken Kayserigaz bu başarılarının tesadüfi
olmadığını da ISO 10002 belgesini alan sektörde ki ilk
şirket olarak kanıtlamıştır. ISO 9001 (Kalite Yönetim
Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO
27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikaları
bulunan Kayserigaz’ın kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve
güvenliğine, bilgi güvenliğine ve ISO 10002 ile müşteri
memnuniyetine duyarlılığı uluslar arası alanlarda bir
kez daha tescillenmiştir.
Kayserigaz, müşteri memnuniyetini ve hizmet
kalitesini arttırmak için yazılı yada sözlü her türlü
müşteri şikayetini aşağıdaki prensiplere uygun olarak
çözmeyi ilke edinmiştir.
Gizlilik: Şikayetçi ile ilgili kişisel bilgiler gerekli
olduğunda sadece kuruluş içerisinde şikayeti ele alma
amacıyla elde edilebilir, müşteri veya şikayetçi bunun
açıklanmasına rıza göstermedikçe bunlar açıklanmaz.
Şeffaklık: Müşterilere, personele ve diğer ilgili taraflara
şikayetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilgi
yeterli şekilde ilan edilir.
Objektiflik: Her bir şikayet ŞEA sürecinde adil, objektif
ve tarafsız bir şekilde ele alınır.
Erişebilirlik: ŞEA süreci bütün şikayetçiler için kolayca
erişebilir durumdadır. Şikayetlerin yapılması, çözüme
ulaştırılması ayrıntıları hakkında bilgiler verilir.
ŞEA süreci ve destek bilgisi kolay anlaşılabilir ve
kullanılabilir durumdadır.
Cevap verebilirlik: Şikayetin alınmış olduğu
şikayetçiye hemen bildirilir ve acilliğine göre kısa
sürede cevap verilir. Varsa sağlık ve güvenlik
durumları derhal ele alınır. Şikayetçilere nazik
davranılır ve ilerlemeler hakkında bilgi verilir.
Sürekli iyileştirme: ŞEA sürecinin ve ürünlerinin
kalitesinin sürekli iyileştirilmesi Kayserigaz’ın daimi
hedefidir.

understand customer complaints. Having this certificate
is both a corporate advantage and an important prestige
element for corporations and organizations. Kayserigaz,
which proves its success in customer satisfaction with
customer satisfaction rate of 98% according to the
surveys conducted by independent survey companies,
crowned its achievement once again by obtaining
the first ISO 10002 Customer Satisfaction Management
Certificate in the industry it operates. Taking the attention
with its successful customer service activities and high
customer satisfaction rate, Kayserigaz was awarded
with this certificate that shows these achievements
are not accidental. Kayserigaz, which has ISO 9001
(Quality Management System), OHSAS 18001 (Work
Health and Safety System), ISO 14001 (Environmental
Management System) and ISO 27001 (Information
Security Management System) certificates, has been
approved once again in the international area with its
awareness on quality, environment, work health and
safety, information security and customer satisfaction.
Kayserigaz has adopted the following principles of
handling all kinds of written or oral complaints, in order
to increase its customer satisfaction and service quality.
Confidentiality: Personal details of complainant can only
be obtained when required to handle the complaint
within the company and they are not disclosed unless the
customer or complainant gives consent to such disclosure.
Transparency: Customers, personnel and other respective
parties are given sufficient information and detail about
how and where the complaint will be handled.
Objectivity: Each complaint is handled in a fair, objective
and equitable manner during the Complaint Handling
Process.
Accessibility: All complainants have access to the
Complaint Handling Process. They are given information
and details about making complaints and settlement
of complaints. Complaint Handling Process and support
information systems are easy to understand and use.
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Memnuniyet Oranı
Customer Satisfaction Ratio

%97

%98
2010

2011

Hesap verebilirlik: Kayserigaz şikayetler ile ilgili
faaliyetler ve kararlar hakkında hesap verir ve bunları
rapor eder.
Müşteri Odaklı Yaklaşım: Kayserigaz müşteri odaklı
yaklaşım uygular. Şikayetler için geri bildirime açıktır.
Yaptığı işlemlerle şikayeti çözme taahhüdü gösterir.
Yasal Şartlara Uygunluk: Kayserigaz şikayetleri
çözerken kanunlara, yönetmeliklere ve bağlı
bulunduğu mevzuata uygun şekilde hareket eder.
Müşteri Memnuniyet Oranları
2011 yılı içerisinde Kayserigaz Mevcut Müşteri
Memnuniyetini Ölçümleme Araştırması ile
mevcut müşterilerinin doğalgaz kullanımından
ve Kayserigaz’dan memnuniyet düzeyleri
saptanmıştır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan
mevcut müşteri memnuniyeti, tüm kırılımlar ve
değişkenler bağlamında beklenti memnuniyet
analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında ana
bölümler bazında; doğalgaza yaklaşım, kullanım
alanları için tercih edilen yakıt türleri, doğalgaz
kullanım davranışları, doğalgaz kullanımından
memnuniyet, marka imaj değerlendirmeleri konuları
incelenmektedir.
Araştırmada Kayserigaz müşterisi 265 kişi ile önceden
oluşturulan soru formuna bağlı kalınarak yüz yüze
görüşme tekniği ile görüşülmüştür. Kayserigaz Mevcut
Müşteri Memnuniyetini Ölçümleme Araştırması
neticesinde; müşterilerin %98’inin memnun
olduğu, memnuniyetsizlik oranının ise %2 olduğu
görülmektedir. Geçmiş yıla nazaran memnuniyet
oranında da %1 artış gözlenmiştir.
Çıktı Güncelleme Projesi
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Biriminde
müşterilerimizle karşılıklı olarak imzalanan; bağlantı
anlaşması, gaz kullanım sözleşmesi ve sözleşme
feshi çıktı güncelleme projesi, uzun soluklu ve titiz
bir çalışmanın ardından başarıyla canlı kullanıma
taşınmıştır.

Responsiveness: The complainant is immediately
informed when a complaint is received and he/she
is provided with an answer based on the immediacy
of situation. Cases of health and security (if any) are
handled immediately. Complainants are treated politely
and they are given information about the stages of his/
her complaint.
Continuous Improvement: It is a permanent target of
Kayserigaz to improve Complaint Handling System and
product quality continuously.
Accountability: Kayserigaz accounts for actions and
decisions about complaints and reports them accordingly.
Customer-Oriented Approach: Kayserigaz adops a
customer-oriented approach. It is always open to give
feedback about complaints. It is committed to solving the
complaints.
Legal Conformity: When solving the complaints,
Kayserigaz conform to the laws, regulations and
applicable legislation.
Customer Satisfaction Rates
In 2011, Kayserigaz identified by Customer Satisfaction
Rating Survey the satisfaction of its customers in using
natural gas and Kayserigaz. Expectation and satisfaction
analyses were performed in terms of existing customer
satisfaction, all refractions and variations. Under the
survey, the main topics examined were approach to
natural gas, fuel types preferred based on areas of use,
natural gas consumption behaviors, satisfaction in using
natural gas and brand image.
Under the survey, 265 Kayserigaz subscribers were
interviewed face-to-face based on the pre-developed
questionnaire. As a result of Kayserigaz Customer
Satisfaction Rating Survey, it is identified that the
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Kayserigaz bu proje ile hedeflediği aşağıdaki
amaçlara ulaşmıştır.
• Hukuki süreçlerde şirketimizin ve muhataplarımızın
haklarını koruyan en doğru ifadelere yer verilmesi.
• Çıktıların yenilenen kanun, mevzuat ve iş süreçleri
ile uygunluk göstermesi.
• Damga vergisinden doğan çıktı sayısının
azaltılması.
• Kağıt tasarrufu sağlanması.
• İş yükünün azatılması.
• SAP de var olan ancak çıktı üzerine yansımayan
gerekli tüm verilerin çıktıya yansıtılması.
• Sık aralıklarla arızalanan eski yazıcıların yarattığı
ses kirliliğinin ortadan kaldırılması ve yerine kullanışlı,
zaman tasarruflu lazer yazıların kullanılması.
Çıktı güncelleme projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte,
teknolojinin getirilerinden yararlanılarak; iç ve dış
müşteri memnuniyetimiz artırılarak, Kayserigaz’ın
hizmet kalitesi bir üst seviyeye taşınmıştır. Teknolojik
gelişmeleri yakından takip eden Kayserigaz’ın bu
projesi; şirketin imajı ve marka değerinin artmasına,
iş yapımı yönteminde pratiklik sağlamasına, dijital
arşiv çalışması ile beraber tarama ve indekslemede
kolaylık sağlanmasına vesile olmuştur.

Çıktı Güncelleme Projesi’nin
tamamlanmasıyla birlikte,
teknolojinin getirilerinden
i
yararlanılarak; iç ve dış müşter
memnuniyetimiz artırılarak,
üst
Kayserigaz’ın hizmet kalitesi bir
seviyeye taşınmıştır.
customer satisfaction rate of Kayserigaz is 98% while
the rate of dissatisfaction is 2%. In comparison with the
previous year, satisfaction rate increased by 1%.
Printout Updating Project
The printout updating project for the natural gas
connection agreement, natural gas subscription
agreement and agreement termination are executed
mutually with our customers at Kayserigaz’s customer
services unit and has been put into use after a longrunning and thorough investigation.
With this project, Kayserigaz achieved its following
targets:
• Having the most accurate statements in legal processes,
protecting the rights of our company and our addressees.
• Making the printouts comply with amended laws,
legislations and business procedures.
• Decreasing the number of printouts arising from stamp
duty.
• Ensuring paper saving.

Sosyal Sorumluluk Projesi: KOAH Nedir?

• Decreasing work load.

KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına
bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının
kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalıktır.

• Having all necessary data and details which exist on
SAP but not included in printouts.

Amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir hastalık
öbeğine giren Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın
en önemli özelliği, akciğerlere giren ve çıkan
havayı, soluk darlığına neden olacak kadar
kısıtlayabilmesidir. KOAH nedeniyle dünyada her yıl
yaklaşıl 2.500.000 kişi yaşamını yitirmektedir. Dünya
genelinde ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer
alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın artış oranı
%163 gibi yüksek bir sayıda bulunmaktadır.
Kalıtsal özellikleri de görülen KOAH’ın yarattığı hava
akımının engellenmesinin nedeni; akciğerlerde
gelişen yangının (enflasmasyonun) yol açtığı
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• Eliminating the sound pollution of frequently troubling
older printers and using practical and time saving laser
printers instead.
With the completion of the printout updating project,
Kayserigaz has started to benefit from the technology,
increase internal and external customer satisfaction rate
and improve its service quality to a higher level. This
project of Kayserigaz, a tech-savvy company, has led to
an advanced company image and brand value, more
practicality in business and management and easy
operation in digital archive, scanning and indexing.
Social Responsibility Project: What is COPD?
COPD is the occurrence of chronic bronchitis or
emphysema, a pair of commonly co-existing diseases of
the lungs in which the airways become narrowed.

asaldoku (parenkim) harabiyeti (anfizem) ve/
ya da küçük hava yollarındaki daralma ve bronş
çevresindeki liflenmedir. (peribronşiyal fibrozis, küçük
hava yolu hastalığı)
Kayserigaz bu proje kapsamında hazırlamış olduğu
10.000 broşürü İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber
yapmış olduğu ortak çalışmada Kayseri halkını
bilinçlendirmek amacıyla broşürlerin dağıtımını
yaparak, bu konudaki faaliyetlerini yürütmüştür.
Ayrıca hava kirliliğinin, KOAH Hastalığında ve
alevlenmelerde büyük ölçüde etken oluşturmasından
dolayı, büyükşehirlerde kömür kullanılması sonucu
açığa çıkan kükürtdioksit ve partiküllerin neden
olduğu kirliliği önlemenin yolunun doğalgaz
kullanımından geçtiğinin vurgusu yapılmıştır..
Doğalgaz Hava Kirliliği İlişkisi
Türkiye genelinde havası en kirli iller arasında
uzun yıllar yer alan Kayseri’de hava kirliliği her
geçen gün azalma göstermiştir. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun önceki yıllarda yaptığı kış sezonu
değerlendirmelerinde Kayseri hava kirliliği
bakımından ilk 10 il arasında yer almaktaydı.
Kayseri’de doğalgaz kullanımın yaygınlaştığı her gün
hava kirliliği değerlerine olumlu yönde etki yaptığı
TUİK’in ( Türkiye İstatistik Kurumu ) yayınladığı SO2
ve PM değerlerinde ki düşüşle kendini göstermektedir.
Kayseri halkının bilinçli bir şekilde doğalgazı tercih
etmesinin sonucu olarak hava kirliliği değerlerinde
düşme görülmektedir.
SO2 değerlerinde 151mg/m3’ten 18 mg/m3’e kadar,
PM değerlerinde ise 133 mg/m3’ten 82 mg/m3’e kadar
düşüş olduğu görülmektedir.
Kayseri’de doğalgazın yaygın kullanılmaya
başlanıldığı 2006 yılından itibaren verilere
bakıldığında % 30 oranına kadar varan bir iyileşme
hem PM hem de SO2 değerlerinde sağlanmıştır.
Fiyat Dağılımı
En ekonomik, en verimli, en konforlu ve en çevreci
yakıt olan doğalgazı müşterilerimize sunarken
Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği gereği doğalgaz satışıyla birim hizmet
ve amortisman bedeli uygulanması gerekmektedir.

The most important characteristic of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease leads to a limitation of the flow of air
to and from the lungs, even causing shortness of breath.
About 2.500.000 people die every year because of COPD.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease is the sixth
leading cause of death in the world and it has a %163
rate of increase.
The reason why COPD, which also has genetic features,
narrows down the flow of air is the parenchyma damage
caused by inflammation in the lungs and/or narrowing
in airways and fibrosis around bronchus (peribronchial
fibrosis).
In cooperation with the Provincial Directorate of Health,
Kayserigaz organized a campaign and handed out
10.000 brochures in order to raise awareness in public.
Also, since air pollution constitutes an important factor
in COPD and inflammations, the way to prevent air
pollution caused by sulfur dioxide and particulates as a
result of using coal in big cities is the use of natural gas.
Natural Gas and Air Pollution
Kayseri, which was among the cities having the most
polluted air for years in Turkey, has experienced a
decrease in air pollution every passing day. In winter
assessments performed by Turkish Statistical Institute in
previous years, Kayseri had been among the top 10 cities
in terms of air pollution.
It is possible to observe the decrease of SO2 and PM
values published by Turkish Statistical Institute that the
increasing use of natural gas in Kayseri makesa positive
impact on the values of air pollution. As the citizens of
Kayseri prefer using natural gas by acting consciously,
the level of air pollution is decreasing day by day.
SO2 values have decreased from 151mg/m3 to 18 mg/m3
while PM values have decreased from 133 mg/m3 to 82
mg/m3.
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Birim hizmet ve amortisman bedeli (BHAB), dağıtım
şirketinin bir KWh doğalgazın müşteriye sunumu
karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği
toplam bedel olarak nitelendirilmektedir. Kayserigaz
ihale şartnamesi gereği BHAB lisans tarihinden itibaren
8 yıl boyunca 0,076 $cent/kWh olarak uygulanması
gerekmektedir.
Dünyanın en önemli enerji kaynakları arasında
yer alan doğalgaz, tedarikçiler tarafından yurt
dışından ithal edilerek, yurt içindeki dağıtım şirketleri
aracılığı ile ülkemizin dört bir yanında halkımızın
kullanımına sunulmaktadır. En ekonomik yakıt olma
özelliği taşıyan doğalgazı Kayseri halkı ile buluşturan
kurumumuzun elde ettiği kar oranı ilk 8 yıl boyunca
1 m3 için sadece 0,81 $cent/m3 olarak uygulanmıştır.
03.10.2011 tarihinden itibaren EPDK tarafından
belirlenecek yeni tarifelerin uygulanması gerekirken,
tarife metodolojisinin resmi olarak yayınlanmasında
yaşanan gecikmeler dolayısıyla yine EPDK kurul
kararı gereği yeni tarifeler belirlenene kadar önceki
tarifelerle devam edilmesi kararı alınmıştır. Yeni
tarifeler 31.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan metodolojiye göre EPDK tarafından
fiyat tavanı yöntemine göre belirlenecek olup ve
sonrasında uygulamaya konulacaktır.
2012 yılı içerisinde abonelerimize fatura ettiğimiz
tüketim bedelinin dağılımı içerisinde ortalama;
%80,452 tedarikçi firma, %15,254 KDV , %2,650 ÖTV
olarak pay edilirken bu bedelin sadece %1,644’lük
kısmı Kayserigaz’a kalmaktadır. Kayseri halkına huzur
ve güven ortamı içerisinde doğalgaz dağıtım hizmetini
gerçekleştiren kurumumuzun fiyat dağılımı üzerindeki
kar payı minimum seviyede olmasına rağmen hizmet
kalitemiz ve müşteri memnuniyeti oranlarımız 2011
yılı içerisinde zirveye ulaşmıştır. 100 TL’lik faturanızdan
sadece 1,64 TL’si Kayserigaz tarafından alınmaktadır.

Considering the figures since 2006, the year when
natural gas became common in Kayseri, there is a 30%
improvement both in PM and SO2 figures.
Price Range
In offering the most economical, eco-friendly and
efficient fuel, natural gas, to our customers, it is required
to apply unit service amortization fees according to the
Natural Gas Industry Distribution and Customer Services
Regulation. Unit service amortization fee (BHAB) is the
total amount, including amortization fees and earnings,
required by a distribution company in return for offering
one KWh natural gas to the customer. According to
Kayserigaz’s tender specifications, BHAB must be applied
as 0,076 $cent/kWh for 8 years starting from the date of
license.
Natural gas, which is one of the most important energy
resources in the world, is imported by suppliers and
presented to the use of people in this country by means
of local distribution companies. Our company, which
provides the citizens of Kayseri with the most economical
fuel, gained only 0,81 $cent/m3 profit for 1 m3 of natural
gas for the first 8 years. Although it is required to apply
new tariffs to be determined by EPDK (Energy Market
Regulatory Authority) as of 03.10.2011, it was decided
by EPDK to go on with former tariffs until new tariffs
are determined due to delays in official publishing of
new tariff methodology. New tariffs will be established
by EPDK based on price cap methos according to the
methodology published in Official Gazette on 31.12.2011,
and then they will be applicable accordingly.
From the consumption charges we invoiced to our
subscribers in 2012, 80,452% of such charges are for the
supplier, 15,254% is for VAT, 2,650% is for ÖTV (Special
Consumption Tax) and only 1,644% is the earning of
Kayserigaz. Although Kayserigaz, which provides the
citizens of Kayseri with natural gas distribution service
in a safety and comfortable manner, has minimum
profit share on the price range, our service quality and
customer satisfaction rates came out on top in 2011.
Only 1.64 TL of a bill with 100 TL charge is the share of
Kayserigaz.

YILLARA GÖRE HAVA KİRLİLİĞİ TABLOSU
Air Pollution Table for Years

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gaz Kullanıcı

16

57

89

125

172

210

248

278

Kükürtdioksit(SO2) Ort(µg)

165

151

105

95

23

24

18

15

Partiküler madde (duman) Ort(µg)

131

125

118

103

112

85

82

79

Gas User

SO2

Fume
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

INFORMATION TECHNOLO
GIES
DEPARTMEN T
Müşteri odaklı, teknolojik gelişmelere duyarlı, sağlam
ve güvenilir bir Bilgi Teknolojileri altyapısına sahip
Kayserigaz’da, 2011 yılında plansız kesinti sayısı 0’dır.
2007-2009 yılları arasında, Türkiye’deki ilk SAP ERP ISUtilities (Kamu ve Altyapı Hizmetleri) projesinin büyük
bir başarı ile tamamlanmasının ardından doğalgaz
sektöründe bir ilk olarak, tüm Bilgi Teknolojileri
altyapısının dâhil edildiği ISO-27001 bilgi güvenliği
altyapısı kurulmuştur.
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, 2011 yılında da 16 adet
projeyi başarıyla tamamlamıştır, yazılım sistemleri
sürekli iyileştirilmiş, yaklaşık 168 adam/gün iyileştirme
yapılmıştır.
2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen projeler;

Müşteri odaklı, teknolojik
gelişmelere duyarlı , sağlam ve
güvenilir bir Bilgi Teknolojileri
2011
altyapısına sahip Kayserigaz’da,
dır.
yılında plansız kesinti sayısı 0’
Kayserigaz, which has a customer-oriented, capable of
technological advancement and dependable information
technologies infrastructure, experienced no unplanned
interruption. Between the years 2007-2009, ISO-27001
information security infrastructures which embodies
entire information technologies infrastructure had been
established for the first time in the industry after the first
SAP ERP IS-Utilities (Public and Infrastructure Services)
project was completed successfully.

•

Dijital Arşiv

•

Doküman Yönetim Sistemi

•

Kayserigaz Web Portali ve Dijital Marketing

In 2011, Information Technologies Department concluded
16 projects successfully, improved its software systems
and performed improvements with approximately 168
personnel.

•

Mobil İş Zekası

Projects realized in 2011;

•

BT helpdesk Yazılımı

•

Digital Archive

Dijital Arşiv Projesi

•

Document Management System

Enerji sektöründeki kuruluşların teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmesi ve uygulaması gibi alanlarda
“Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla
çalışan Kayserigaz önemli bir projeyi daha başarı ile
tamamlamıştır.

•

Kayserigaz Web Portal and Digital Marketing

•

Mobile Business Intelligence

•

IT Helpdesk Software

Dijital Arşiv; Kayserigaz’ın Kayseri’de doğalgaz
faaliyetine başladığı 2003 yılından itibaren hizmet
verdiği her abonesinin “kâğıt ortamında” saklanan
sözleşme, proje gibi dokümanlarının dijital ortama
aktarılması, bu milyonlarca dokümanın indekslenerek
kolaylıkla erişilebilir hale getirilmesi ve güvenle
saklanmasıdır. Pazarlama Müşteri Hizmetleri ve Bilgi
Teknolojileri Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü bu proje

Digital Archive Project

customer-oriented,
Kayserigaz, which has a
l advancement
capable of technologica
ation technologies
and dependable inform
ced no unplanned
infrastructure, experien
interruption .
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Kayserigaz, which operates with the vision of “being
the model company of energy industry” in the areas of
following and applying technological advancements,
have completed another important project successfully.
Digital Archive means transferring all kinds of documents
such as subscription contracts or projects on paper since
2003, the year when Kayserigaz started to operate, into
digital environment, indexing millions of documents,
storing and making them easily accessible. Under
this project realized mutually by Marketing, Customer
Services and Information Technologies Departments,

kapsamında Kayserigaz’ın 8 yıl içerisinde arşivlediği
5 milyon 2 yüz bin adet çeşitli boyutta doküman
indekslenerek dijital ortama aktarılmıştır.
Bu dijitalleştirme sonucunca, doğalgaz abonelerinden
ve resmi makamlardan gelen talepler çok daha kısa
sürede yanıtlanabilir hale gelmiş, evrak taleplerinde
günlere varan cevap süresi dakikalar mertebesine
indirilmiştir. Ortalama olarak bir evraka ulaşım süresi
40 dakika iken bu süre 1 dakikaya inmiştir. Ek olarak,
kâğıt ortamındaki belgelere ulaşılması, arşivden
çıkarılarak çoğaltılması ve tekrar arşivlenmesi gibi
iş akışından doğan zaman ve iş gücü kaybının
önlenmesi sağlanmıştır. En önemlisi, belgelerin fiziki
kullanımından kaynaklanan yıpranmalarının ve
hatta yok olmalarının önüne geçilmiştir.
30 kişilik bir ekiple 6 ay gibi kısa bir sürede 43.400
adam/saatlik çalışma ile proje tamamlanmıştır.
Kayserigaz’ın tüm süreçlerinden elde edilen 75 adet
evrak tipi, 15 ayrı bağlantı metodu ile Kayserigaz
ERP sistemi olan SAP ’den otomatik indekslenmiş ve
toplamda 32.457.498 Adet karakter indekslenmiştir.
Ayrıca matbu belgelerde karakter okuma işlemini
gerçekleştirmek üzere OCR ( Optik Karakter Tanılama)
metodu proje kapsamında kullanılmış ve belgelerin
arama kriterleri sınırsız hale getirilmiştir.
Projenin tamamlanması neticesinde Kayserigaz
süreçleri içerisine Dijital Arşivleme Süreci entegre
edilmiştir. Yılda oluşan yaklaşık 600.000 doküman,
tamamen Kayserigaz’ın öz kaynakları ile
dijitalleştirilecek ve bu sayede yıllık yaklaşık 30.000 TL
kazanım sağlanacaktır.
Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına alan
Kayserigaz, Dijital Arşiv projesini hayata geçirmesiyle,
sistemlerinde Dijital Arşiv kullanmak isteyen firmalar
için sağlam bir model oluşturmaktadır.

5.200.000 various documents which had been stored
by Kayserigaz during such 8 years were indexed and
transferred into digital environment.
Thanks to this project, Kayserigaz is now able to easily
respond in a shorter time to the demands and requests
from subscribers and official authorities and to respond
to document requests in minutes. Before, average time
of access to a document was 40 minutes but now it is
1 minute. Additionally, the loss of time and work load
arising from accessing the documents, reproducing
them by taking then from the archive and re-archiving
them was eliminated. Most importantly, wearings and
even losses due to the physical use of documents were
prevented.
The project had been completed in 6 months with a team
consisting of 30 members who worked 43.400 man/
hour. 75 types of document which were issued during all
transactions of Kayserigaz were indexed automatically
with 15 different connection methods from SAP, which is
the ERP system of Kayserigaz and 32.457.498 characters
were indexed in total. Also, in order to perform character
identification in printed documents, OCR (Optical
Character Recognition) method was used and search
criteria for the documents was set as limited.
After the completion of the project, Digital Archiving
Process is integrated into the transactions of Kayserigaz.
About 600.000 documents issued each year will be
digitized by means of Kayserigaz’s own resources and
thus, 30.000 TL of saving will be realized per year.
By realizing the Digital Archive project, Kayserigaz, which
focuses mainly on the customer satisfaction, has become
a model for companies that are willing to use Digital
Archive in their systems.
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Doküman Yönetim Sistemi Projesi:
Kayserigaz, kurumsal yapısı, müşteri odaklı iş anlayışı nedeniyle sürekli olarak kendi iç doküman akış
süreçlerini düzenleme metotları üzerinde çalışmıştır.
Aynı zamanda da müşteriler, tedarikçiler ve resmi
kurumlarla olan yazışmaların da aynı süreçlere dâhil
edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış, bu nedenle bir
Doküman Yönetim Sistemi arayışına gidilmiştir. Yıllar
içerisinde denenen sistemler, ya maliyet açısından, ya
da esneklik açısından sorunlara yol açmış ve ihtiyaçlara yanıt vermemiştir.
2011 yılında, bu amaçla harekete geçilerek, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleriyle Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ortak bir çalışmaya başlatmış, Kayserigaz’ın
tüm birimlerindeki evrak akış süreçlerini barındıran bir
Doküman Yönetim Sistemi kurulmuştur.
Kayserigaz’ın iç ve dış tüm yazışma süreçleri bu sistemi içerisinde yer almakta, müşteri talepleri bu sistem
içerisinde takip edilmekte ve arşivlenmektedir.
Kayserigaz Web Portali ve Dijital Marketing Projesi
Kayserigaz web(www.kayserigaz.com.tr) sitesi, doğalgaz bilgi portali olması, mobil uyumlu teknolojisi,
online işlemler altyapısı günümüz internet teknolojisinin yüksek seviye kullanımını başarıyla uygulamakta
ve sektörde ön sırada yer almaktadır. Aldığı ödüller ve
müşteri anketlerindeki yüksek beğeni oranı da bunu
kanıtlamaktadır.
İngilizce ve Almanca olarak da sürekli yayında
olan siteye 2011 yılı içerisinde 86 ayrı ülkeden erişim
yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde de 49 ayrı şehirden erişilmiş olması, bir doğalgaz veri referansı haline
geldiğini göstermektedir.
Bu Proje sayesinde online işlemler altyapısı direk olarak SAP Sistemine bağlanmış, müşteri verileri sürekli
güncel hale getirilmiştir. Sürekli büyüyen mobil telefonlar üzerinden erişim talepleri, sitenin altyapısının
baştan aşağı revize edilerek modernize edilmesiyle
karşılanmıştır.
Kayserigaz web sitesi Kayserililerin olduğu kadar,
doğalgaz ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyan herkes için bir
portal görevi görmektedir.

Document Management System Project:
Pursuant to its corporate structure and customeroriented business approach, Kayserigaz has always
worked on methods of correcting its internal document
flow processw. Also, it has become a requirement for
the company to embody the correspondences with
customers, suppliers and official authorities into the
same processw. Therefore, the company started to
utilize a Document Management System. The systems
the company has tried to use in previous years caused
problems in terms of cost and flexibility and were able to
meet the requirements.
To that end, the Departments of Marketing, Customer
Services and Information Technologies commenced
a joint work in 2011 and established a Document
Management System which includes all document flow
processes in all units of Kayserigaz.
All internal and external correspondence processes of
Kayserigaz are now within this system, and customer
demands are now followed up and archived accordingly.
Kayserigaz Web Portal and Digital Marketing Project
As a natural gas information portal, Kayserigaz’s website
(www.kayserigaz.com.tr) has mobile compatible
technology, online transactions infrastructure, high level
use of today’s online technologies, and thus, it is one
leading portals in the industry as it can be in the prizes
the website receives and high appreciation rates in
customer surveys.
The website is always active in Turkish, English and
German, and in 2011, people from 86 countries visited the
website. In Turkey, people from 49 different cities visited
the website, which shows that it has become a natural
gas data reference portal.
Thanks to this project, online transactions infrastructure is
now directly connected to the SAP system and customer
data are always up-to-date. The demands related to
mobile access to the website are met as the website is
completely revised and modernized.
Kayserigaz’s website constitutes a portal both for the
citizens of Kayseri and those need information and details
about natural gas.
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Dünyanın en dinamik
sektörlerinden biri olan Türkiye
Enerji Sektörünün önde gelen
z,
oyuncularından olan Kayseriga
Teknolojik altyapısıyla örnek
olmaya devam etmektedir.
Mobile Business Intelligence Project

Mobil İş Zekâsı Projesi
Kayserigaz, 2010 yılı içerisinde, SAP Sistemlerinin
başarıyla kullanımının sağlanması neticesinde, doğru
veriye istenilen zamanda ulaşım ihtiyacını gidermek
üzere iş zekâsı raporlama sistemini hayata geçirmiştir.
Kayserigaz’ın stratejik anlamda tüm raporları, verilere
anlık ulaşım sağlanarak, karar ve destek mekanizmasının en önemli çarklarından biri olarak BI(iş zekâsı)
altyapısına taşınmıştır.
Bussiness Trend Teknolojilerin sıkı takipçisi Kayserigaz
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, mobil teknolojinin dünyada ve Türkiye’de kullanımının yaygınlaşması ve
maliyetlerinin makul seviyelere inmesi neticesinde, BI
(iş zekası) sistemini de mobil ortama taşıma kararı almıştır. Akıllı telefonlar vasıtasıyla anlık veriye ulaşım,
grafiksel ve rakamsal anlamda mümkün kılınmıştır. İş
yeri dışında olan yöneticilerin stratejik karar aşamalarında kendi akıllı telefonlarından istedikleri veriye
anında ulaşmaları sağlanmış, ortak ve tek bir raporlama sistemi geniş alan ağında (WAN) da erişilebilir
hale getirilmiştir.
Dünyanın en dinamik sektörlerinden biri olan Enerji
Sektörünün Türkiye’de önde gelen oyuncularından
olan Kayserigaz, teknolojik altyapısıyla örnek olmaya
devam etmektedir.

In 2010, Kayserigaz realized the business intelligence
reporting system in order to obtain access to the accurate
data at will, as a result of successfully using SAP systems.
All strategic reports and data of Kayserigaz are now
available on the BI (Business Intelligence) infrastructure,
which is one of the most important elements of decision
and support mechanism.
Kayserigaz’s Information Technologies Department,
which closely follows up Business Trend Technologies, has
decided to transfer its BI system into the mobile medium,
considering that mobile technologies have become
common in Turkey and in the world with respective
costs at acceptable levels. Thanks to smart phones, it is
now possible to access immediate data in graphics and
figures. The directors who are outside the company can
access to all data by using their smart phones in strategic
decision processes and to the common and single
reporting system on the wide area network (WAN).
Kayserigaz, which is one of the leading actors of energy
industry in Turkey, continues to set a model with its
technological infrastructure.

e of the
Kayserigaz, which is on
industry in
leading actors of energy
a model with
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its technological infrastr

95

BT helpdesk Yazılımı Projesi
Kayserigaz bilgi teknolojileri, gerçekleştirdiği projelerle
sektörde örnek bir altyapı haline gelen Kayserigaz
Bilgi Teknoloji altyapısını güncel teknolojiye uyumlu
ve güvenilir hale getirmek için sürekli olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla, arızi veya periyodik tüm bakımların zamanında ve eksiksiz olarak
yapılması büyük önem taşımaktadır.
Bilgi Teknolojileri dünyasında ITIL olarak bilinen (bilgi
teknolojileri altyapı kütüphanesi), tüm bu bakım ve
işletme sistemlerinin bir sistematik dâhilinde yürütülmesi için önerilen kurallardan oluşur. Dünyada, BT
bazlı tüm best-practise (en iyi tecrübeler) uygulamalar
birleştirilmiş ve günden güne de oluşan yeni uygulamalarla genişlemeye devam etmektedir.
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, teknolojik
gelişmelerin takibi ve sisteme dâhil edilmesinin sağlanması amacıyla yeni bir Bilgi Teknolojileri HelpDesk
(yardım masası) kurulması amacıyla harekete geçmiştir. 2011 yılı içerisinde başlanan ve tamamlanan proje
neticesinde Kayserigaz Bilgi Teknolojilerinin günlük
olarak işleme aldığı talep, olay ve şikâyetlerin ITIL
(bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi) bazlı bir sistem
üzerine taşınması sağlanmıştır.
Projenin tamamlanması neticesinde %50 oranında
çağrı kaydı artışı görülmüştür. Böylece KPI’lar (Anahtar Performans Göstergeleri) daha sağlıklı olarak
ortaya konulabilir hale gelmiştir. Periyodik işlerin takibinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmiş ve plana
uyum %98ler oranına çıkmıştır.
Sonuç olarak, Bilgi Teknolojileri süreçlerinde hizmet
kalitesi en üst düzeye taşınmış, hem iç hem de dış
müşteri memnuniyeti artırılmıştır.

IT Helpdesk Software Project
Kayserigaz’s Information Technologies Department
keeps carrying out its activities and works in order to
always have an updated and compliant Kayserigaz
Information Technologies Infrastructure, which has
become a model infrastructure in the sector thanks to
the projects developed by the department. To that end,
it is highly important to perform all accidental or regular
maintenances on time and in a complete manner.
The Information Technology Infrastructure Library
(ITIL) consists of a set of procedures recommended for
performing all such maintenances and management
systems in a systematic manner. Accordingly, all ITbased best-practices are combined and it is extended
with new practices day by day.
Kayserigaz’s Information Technologies Department started
to develop an Information Technologies HelpDesk in order
to follow up technological advancements and integrate
them into the system. The project was commenced
and concluded in 2011, and as a result of this project,
daily demands, events and complaints received by
Kayserigaz’s Information Technologies Department are
now processed on an ITIL-based system.
Thanks to the project, there has been 50% increase
in call records. Thus, it is now possible to present Key
Performance Indicators better. Also, errors and mistakes
experienced in business follow-ups have been eliminated
and the rate of scheduling has increased to 98%.
As a result, Information Technologies Department
has maximized its service quality in its activities and
increased customer satisfaction both inside and outside
the company.
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FINANCIAL AND ADMINIS
TRATIVE
AF FAIRS DEPARTMEN T

Satış Ve Hizmet

Şirket – Temel Ciro Kalemleri
Kayserigaz, Kayseri için EPDK tarafından belirlenen
lisans alanındaki doğalgaz müşterilerine doğalgazın
teslim etmekle mükelleftir. Bunun için gaz boru
hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını
yapan Kayserigaz’ın temelde üç çeşit gelir grubu
bulunmaktadır. Bunlar:
1. Gaz Satış Gelirleri: Gazın hammadde olarak
gaz tedarikçisi firmalardan alınıp Kayseri içi serbest
ve serbest olmayan tüketicilere satılması olarak
tanımlanmaktadır.
2011 yılı satışlar 2010 yılına göre 44% daha fazla
gerçekleşmiş ve 158,9 Milyon TL ulaşmıştır. 2011 da
gaz kullanıcı sayısı 2010 yılına göre 15% artarken
konut tüketimi 50% artmıştır.
2. Taşıma Hizmet Bedeli: Taşınan gazın mülkiyeti
Kayserigaz’a ait olmayıp, tedarikçi firmalar tarafından
kendisine taşınmak maksadıyla verilen gazın, boru
hatları vasıtasıyla ilgili serbest müşterilere iletilmesi
karşılığında alınan taşıma hizmet bedelidir.
Taşıma Bedeli 2010 yılına kıyasla 2011 yılında 6%
artış göstermiş ve 3,8 Milyon TL olmuştur.
3. Müşteri Hizmet Bedelleri: Kayseri içinde yer alan
müşterilerin doğalgaz iletim şebekesine dâhil olması
esnasında Kayserigaz tarafından yapılan masraflar
karşılığında alınan “Abone Bağlantı Bedeli”; “Proje
Onay Bedeli” ve müşterilere herhangi bir sebeple gaz
açma-kapama hizmeti verildiğinde tahsil edilen “Gaz
Açma Kapama Bedeli”dir. Müşteri işlem hizmetleri
sebebiyle oluşan maliyetler, satılan malın maliyeti ile
doğrudan ilişkilendirilmediğinden faaliyet giderleri
içinde yer almaktadır. Bu satışların en önemli kalemi
Abone Bağlantı Bedeli olup 2010 yılı ile hemen hemen
aynı rakama ulaşmıştır (8,5 Milyon TL).

Main Turnover Items
Kayserigaz is liable to deliver natural gas to the natural
gas subscribers within its licensed area determined by the
EPDK (Energy Market Regulatory Authority) for Kayseri.
Kayserigaz, which performs the shipping and retail sale
of gas pipeline networks, has three main income items as
follows:
1. Gas Sales Revenues: It is defined as purchasing the natural gas from supplier companies as a raw material and
selling it to individual and industrial customers in Kayseri.
In 2011, the sales increased by 44% compared to the year
2010 and reached 158.9 Million TL. Also, in 2011, number
of gas subscribers increased by 15% and household consumption increased by 50% compared to 2010.
2. Gas Shipping Service Fee: Kayserigaz does not have
ownership of the gas shipped, and this is the shipping
service fee which is collected in return for providing
respective customers with natural gas that is enabled by
supplier companies for that purpose.
The transfer fee increased in 2011 by 6% compared to
2010 and was realized as 3.8 Million TL.
3. Customer Service Charges: There are three types of
customer service charges. First, “Subscription Fee” which
is collected in return for expenses made by Kayserigaz in
subscribing the customers into the natural gas distribution
network. Second, “Project Approval Fee”. Third, “Natural
Gas Connection/Cut Fee”, which is collected in return
for natural gas connection/cut service offered to customers for any reason. Since the costs arising from customer
transaction services are not directly related to the cost of
products being sold, they are not included in the operating costs. The most important item of these sales is Subscription Fee and almost the same amount collected in
2010 was also realized in 2011 (8.5 Million TL).

GELİR TABLOSU
Income Statamen

x 000 TL

Satışlar

2010

2011

110.327

44 %

158.970

Satışların Maliyetleri

-92.035

55 %

-142.505

Faaliyet Giderleri

-12.566

1%

-12.721

FAVÖK

5.726

-35 %

3.743

Diğer Gelir/Giderler

1.149

33 %

1.512

Amortisman

-4.107

18 %

-4.526

Vergi ve Faiz Öncesi Kar

2.768

-74 %

729

-451

975 %

-4.850

211

-48 %

110

-616

0%

0

Sales

Cost of Sales

Opex

Ebitda

Other Income / Expence

Amortization

Ebit

Kur Farkı Finansal Gelir/Giderleri
Currency Gain / Loss

Finansal Gelir/Giderler
Financial Gain / Loss

Vergi
Tax

Net Kar
Net Profit
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1.912

-318 %

-4.011

Brüt Gaz Satışları
Brüt gaz satış karı; toplam gaz satışları ile toplam gaz
satın almaları arasındaki farkı ifade etmektedir.
2011 Net karı; 2010 fiili ile karşılaştırıldığında %310, az
gerçekleşmiştir. Bunun ana nedeni 2011 yılında USD
kurlarının 2010 yılına kıyasla artması sonucu oluşan
kur farkı gideridir.

2010 Yıl sonu usd: 1,5460
Gross Gas Sales Profit

2011 Yıl sonu usd: 1,8888
Şirketimizin brüt kar elde ettiği ana kalemler ve
kıyaslaması yukarıdaki grafikte görülmektedir. Abone
Bağlantı Bedeli 2011 yılı şirket brüt karının (%52) en
büyük grubunu oluşturmaktadır. Gaz satışından
elde edilen brüt kar (%23) ve taşıma bedeli (%25)
şirketin diğer temel kar gruplarıdır. 2011 yılı Ekim
ayında 8 yıllık sabit tarife dönemi sona ermiş ve
yeni belirlenecek tarife uygulamasına geçilmesi
beklenirken EPDK tarafından 2012 yılı içerisinde
belirlenmek üzere ertelenmiştir. Bu durum 2011 yılı
kar beklentisini olumsuz etkilemiştir Tüm yıl boyunca
0,081 cent/m3 tarifesi uygulanmıştır.

BRÜT KAR
Gross Profit

Tl

5726

6000
5000

3743

4000
3000
2000

Gross gas sales profit is the difference between total
amount of gas sales and total amount of gas purchases.
Gross profit realized in 2011 decreased by 310% compared to the amount in 2010. The main reason for such
decrease is the exchange difference from expenses arising from increases in USD exchange in 2011.

2010 Year-end Usd: 1,5460
2011 Year-end Usd: 1,8888
Main items from which the company realized gross profit
and their comparison are shown in the figure above. Subscription Fee accounts for the biggest share of company’s
gross profit in 2011 (52%). Other main profit items of the
company are the gross profit realized from gas sales (23%)
and shipping fees (25%). In October 2011, 8-year fixed
tariff period ended, and while it is expected from the
EPDK to apply new tariff methodology, they postponed
it to designate a new tariff system in 2012. This made a
negative impact on the profit expectation for 2011 and
the tariff applied for the entire year was 0,081 cent/m3.

1000
0

BRÜT KAR DAĞILIMI

2010

2011

Gross Profit Distribition

Yıl

10.000

Tl
8.710

8.524

8000

NET KAR
Net Profit

100 Tl

4.158

4000

3.782

3.556

2000

1912

0

50
0

6.027

6000

2010

2011

ABB
Connection Fee

-4011

2010

2011

GAZ SATIŞ
Gas Sales

2010

2011

Yıl

TAŞIMA
Shipping

2010

-50
-100
2011

Yıl
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Gaz Satışındaki Etken
Gaz satışındaki artışın en önemli nedeni hava
koşullarıdır. Meteoroloji verilerine göre geçmiş 10
yıl verilerinin ortalaması alındığında HDD 2.863
olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki grafikte
görüleceği üzere en yüksek HDD 2008 ve 2011 yılında
gerçekleşmiştir. 2010 HDD değeri olan 2.326 iken 2011
yılında 3.115 ulaşmıştır. Bu da yüksek gaz tüketiminin
ana sebebi olmuştur.
Fiyat değişimi: 2008 yılında başlayan ekonomik
kriz ve beraberinde artan doğalgaz fiyatları, 2009
yılının ilk 4 ayında KDV dâhil 1 TL/m3 ile 0,84 TL/
m3 arasında seyretmiştir. 2011 yılı ekim ayına kadar
gaz fiyatı sabit kalmıştır. Ekim ayında % 14,4 zam
yapılmıştır.

Factors in Gas Sales
The most important reason for the increase in natural gas
sales is weather conditions. According to the meteorological data, the average value of HDD (heating degree day)
in the last 10 years is 2.863. As can be seen in the figure,
the highest HDD value took place in 2008 and 2011.
While the HDD value was 2.326 in 2010, it increased to
3.115 in 2011. That was the main reason for higher rates
of natural gas consumption.
Price Change: Due to the financial crisis occurred in 2008
and accompanying increases in natural gas prices, the
price of natural gas during the first 4 months of 2009 was
between 1 TL/m3 and 0,84 TL/m3 (VAT included). Until
October of 2011, the natural gas price has remained
stable. In October, the prices were increased by 14.4%.

HDD (Isıtma Derece Günleri)
Heating Dagree Days

10 Yıllık
ortalama 2.863

HDD

3.500

3.269

3.000

3.115

10 Year Average

2.667
2.326

2.500
2.000
1.500
1.000

2008

2009

2010

2011

Yıl

KAYSERİGAZ KONUT GAZ SATIŞ FİYATI (TL/m3)
1.00

Household Gas Sales Price (TL/m3)

Tl

0,80

0,60

0,40

Yıl
2007/1
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Bilanço
2011 yılı toplam bilanço büyüklüğümüz 113 Milyon
TL olarak gerçekleşmiştir. Aktiflerin neydeyse 60%’ı
Türkiye’nin 5. büyük şebekesi olan yeraltı şebeke
ağından meydana gelmektedir.
Gaz kullanıcılarında mevzuat gereği alınan güvence
bedeli rakamı bilançonun pasifinde önemli bir yer
tutmaktadır. 2011 yılı sonu itibari ile 42,7 Milyon TL ye
ulaşmıştır.

Balance Sheet
In 2011, we achieved 113 million TL of total balance sheet
size. Almost 60% of assets originate from underground
network, which is the 5th biggest network in Turkey.
The figure of security deposit fees which is collected from
natural gas subscribers by operation of legislation has a
significant share in the liabilities section of balance sheets.
As of the end of 2011, the security deposit fee reached to
42.7 Million TL.

BİLANÇO
Balance Sheet

x 000 TL

Dönen Varlıklar

Current Assets

2010

34.547

2011

39%

47.944

Nakit ve Benzeri

110.315

44 %

18.175

Ticari Alacaklar

21.598

55 %

28.350

1.634

-13 %

1.420

Cashand Cash Equixalets

Trade Receivables

Stoklar

Inventories

Duran
Varlıklar
Fixed Assets
Maddi
Duran Varlıklar
Fixed Assets
Maddi
Olmayan Duran Varlıklar
Intangible Assets

62.881

4%

65.412

60.686

4%

63.380

2.195

-7 %

2.032

Toplam Varlıklar

97.427

16 %

113.356

Kısa
ve Uzun Vadeli Borçlar
Liabities

80.724

24 %

100.269

Krediler

25.697

-3 %

23.428

Ticari Boçlar

21.080

62 %

34.139

Depozito ve Verilen Teminatlar

33.946

26 %

42.702

Özkaynaklar

16.704

-22 %

13.087

Sermaye

6.585

0%

6.585

Geçmiş Yıl Kar / Zarar

8.207

28 %

10.512

1.912

-310 %

-4.011

Total Assets

Credits

Trade Poyables

Deposits and Guarantes

Shareholders’ Equity

Share Capital

Profit/Loss from Previous Years

Net Kar
Net Profits

Toplam Yükümlülükler
Total Lrabilities

97.427

16 %

113.356
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Kayserigaz gerek ulusal gerekse
uluslararası raporlama ve
gun
bütçeleme mekanizmalarına uy
ler
sistemleri geliştirmiş ve bu sistem
uygulamaktadır.
Raporlama
Kayserigaz gerek ulusal gerekse uluslararası
raporlama ve bütçeleme mekanizmalarına uygun
sistemleri geliştirmiş ve bu sistemler uygulamaktadır.
Raporlamanın mali kayıtları ‘’Tek Düzen Muhasebe
Sistemi’’ne göre düzenlenmekte olup tüm kayıtlarımız
aylık olarak, tam tasdik sözleşmemize istinaden
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik (PwC)tarafından
denetlenmektedir.
Yasal mali kayıtlarının yanı sıra uluslararası kabul
görmüş UFRS ‘ye (Uluslararası Finansal Muhasebe
Standartları) uygun olarak da kayıtlar tutulmaktadır.
Bu raporlar ana hissedarımız olan EWE AG’ye her
çeyrek mali dönemlerde gönderilmekte ve EWE AG
tarafından konsolide edilmektedir. Bu raporlarımız
dünyanın en iyi bağımsız dış denetim şirketlerinden
olan pwc (Pricewaterhousecoopers) tarafından süreç
ve standartlara uygunluk açısından denetlenmektedir.
Her yıl EPDK’ya da SPK (Sermaye Piyasası Kurumu)
formatında hazırlanmış olan ve yine bağımsız dış
denetim şirketi olan pwc (Pricewaterhousecoopers)
tarafından denetlenmiş mali tabloları içeren bir rapor
gönderilmektedir.

ed its systems
Kayserigaz have develop
th national
in compliance with bo
ting and
and international repor
and utilize
budgeting mechanisms,
.
these systems currently

104 KAYSERİGAZ FAALİYET RAPORU 2011
ANNUAL REPORT 2011

Reporting
Kayserigaz has developed its systems in compliance with
both national and international reporting and budgeting
mechanisms, and utilize these systems currently.
Financial records of reporting are prepared according it
to the Uniform Accounting System, and all our records are
audited monthly by Başaran Nas Certified Public Accountant Company (PwC) based on our full approval contract.
The records are also kept according it to the internationally accepted IFRS (International Financial Reporting
Standards). These reports are quarterly submitted to EWE
AG, our principal shareholder, and they are consolidated
by EWE AG. These repots are audited by PwC (Pricewaterhouse Coopers), one of the leading independent external
auditing companies in the world, in terms of compliance
with procedures and standards.
Each year, a report, which contains our financial statements prepared based on the format determined by SPK
(Capital Markets Board) and audited by the independent
external auditing company PwC (Pricewaterhousecoopers), is submitted to the EPDK (Energy Market Regulatory
Authority).

Faturalandırma
Kayserigaz abonelerine tüketim faturalarını bırakırken
de Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı
amaçlamaktadır.2011 yılında tüketim faturalarının
aylık ortalama 19 personel ile 175.000 sayacı her
ayın 12. Günü abonelerine minumum hata oranında
teslim etmektedir. Ortalama günlük 650 sayaç okuyan
personellerimiz, abonelerimize aylık binde 3 gibi düşük
bir hata ortalaması ile faturalarının teslim etmektedir.

Billing
Kayserigaz aims to provide top-level customer satisfaction
in delivering consumption bills to its subscribers. In 2011,
Kayserigaz, with its understanding of minimum error,
delivered consumption bills for 175.000 gas meters with
19 personnel on 12th day of each month. Our personnel
read 650 gas meters per day and they deliver bills to our
subscribers with such a low monthly error percentage of
0.003%.

FATURALANDIRMA
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Usulsüz Gaz Kullanımı
Şirketimizin onay ve izni olmadan doğalgaz kullanımı
tespit edildiğinde, mevzuat gereği buna usülsuz
kullanım bedeli uygulanmaktadır. 2011 yılında 550
adet usülsuz gaz kullanımı tespit edilmiştir. Usulsüz
gaz kullanıcılarını tespit etmek için 2 kişilik saha
kontrol ekibimiz her gün sayaç kontrolü yapmaktadır.
Tespit edilen her usulsüz kullanım için 2011 yılında
mevzuatın belirlemiş olduğu 57TL+KDV ceza
kesilmiştir.

Inconvenient Shipping
In case it is detected that there is a use of natural gas
without the approval and consent of our company, an illegal usage charge is enforced by operation of legislation.
In 2011, the company detected 550 illegal uses of natural
gas. In order to detect illegal users of natural gas, our field
control team consisting of 2 members performs gas meter
examinations every day. For each detected illegal use of
natural gasa 57TL+VAT penalty charge was imposed in
2011 as required by the legislation.

USULSÜZ KULLANIM
Unlawful Use

Adet

2011

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2010
01.

02

03

04

05

06

Ay
07.

08

09.

10

11

12

105

2011 AYLAR İTİBARİYLE TAŞIMA
Monthly Shipping in 2011

AYLAR

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ
Shipping Customers

Months

Fiili (Sm3)

TUTAR (TL)

Ocak

25.915.159

365.976

Şubat

22.983.670

339.029

Mart

22.171.223

333.519

Nisan

14.187.368

214.678

Mayıs

13.258.944

193.721

Haziran

14.761.795

216.355

Temmuz

27.806.556

420.120

Ağustos

28.024.990

435.792

Eylül

24.634.761

402.938

Ekim

28.553.807

479.883

Kasım

30.315.020

531.402

Aralık

31.113.526

528.512

Yıl Sonu Toplamı

283.726.819

4.461.926

Actual

Jan

Feb.

Mar.
Apr.

May.

Jun .
Jul .

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Total

Amont

2011 SERBEST TÜKETİM RAKAMLARI
2011 Eligible Consumption

AYLAR

TUTAR (TL)

Ocak

2.165.383

1.235.024

Şubat

1.972.344

1.123.379

Feb.

Mart
Mar.

1.833.759

1.042.436

Nisan

1.664.825

945288,1

Mayıs

1.538.859

868.375,28

Haziran

1.153.453

642.669,35

Temmuz

1.080.402

600.922,66

Ağustos

1.211.015

600.922,66

Eylül

1.362.437

772.280,85

Ekim

1.625.163

1.048.736,93

Kasım

1.638.765

1.056.674,94

Aralık
Dec.

2.231.274

1.264.808,72

Yıl Sonu Toplamı

19.477.680

11282928,28

Apr.

May.
Jun .
Jul .

Aug.
Sep.

Oct.
Nov.

2011 Household Gas Sales

AYLAR

Total

EVSEL MÜŞTERİLER
Household Customers

Fiili (Sm3)

TUTAR (TL)

Ocak

2.165.383

1.235.024

Şubat

1.972.344

1.123.379

Mart

1.833.759

1.042.436

Nisan

1.664.825

945288,1

Mayıs

1.538.859

868.375,28

Haziran

1.153.453

642.669,35

Temmuz

1.080.402

600.922,66

Ağustos

1.211.015

600.922,66

Eylül

1.362.437

772.280,85

Ekim

1.625.163

1.048.736,93

Kasım

1.638.765

1.056.674,94

Aralık

2.231.274

1.264.808,72

Yıl Sonu Toplamı

19.477.680

11282928,28

Months

Jan

Feb.

Mar.
Apr.

May.

Jun .
Jul .

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Total
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Elibible Customers

Fiili (Sm3)

Months

Jan

2011 EVSEL MÜŞTERİLER GAZ SATIŞLARI

SERBEST MÜŞTERİLER

2011 SANAYİ TÜKETİMLERİ
2011 Industrial Consvmptions

SANAYİ MÜŞTERİLERİ
Industrial Customers

AYLAR

Fiili (Sm3)

TUTAR (TL)

Ocak

406.287

259.342

Şubat

297.173

189.879

Mart
Mar.

228.728

139.861

Nisan

86.963

55.599

Mayıs

75.325

48.119

Haziran

63.393

40.864

Temmuz

90.758

58.023

Ağustos

43.021

27.520

Eylül
Sep.

89.379

57.252

Ekim
Oct.

76.204

55.652

Kasım
Nov.

170.521

124.695

Aralık
Dec.

198.376

144.962

Yıl Sonu Toplamı
Total

1.826.698

1.201.768

Months

Actual

Jan

Feb.

Apr.

May.

Jun .

Jul .
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Tahsilat Süreci
2011 yılında toplam 183 milyon TL tahsilât
gerçekleştirmiştir. Kayserigaz olarak 5 ayrı noktada
toplam 11 vezne ile hizmet verirken, Kayseri’de şubesi
bulunan 22 bankanın hepsi ile çalışılmaktadır. 2011
yılında toplam abonelerimizin %38’si bankalardan
ödeme yapmayı tercih ederken %62’si veznelerimizi
tercih etmiştir. Tutar açısından toplam tahsilâtın %46’si
bankalardan yapılmıştır.
Pollection Process

BANKA TAHSİLAT ORANI (Adet)
Bank Collection Ratio (Qvantity)
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In 2011, Kayserigaz realized 183 million TL of total
collections. Kayserigaz offers service with 11 pay-offices
at 5 different locations. The company also works with
22 banks operating in Kayseri. In 2011, 38% of our
subscribers preferred to make payment from the banks,
while 62% of them preferred our pay-offices. In terms of
amount, 46% of total collection was realized at the banks.
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PTT Tahsilatları
Kayseri’de 33 adet tahsilât noktasına sahip olan PTT
ile 2010 yılı sonunda tahsilât sözleşmesi imzalanmıştır.
2010 yılında toplam abonelerimizin %5’i PTT
veznelerinden ödeme yapmayı tercih ederken 2011
yılında bu oran %8’e yükselmiştir.
PTT ile yapılan ortak çalışmalarda bu oranın
artırılması hedeflenmektedir. Bastırılan broşür ve
el ilanları her ay tahakkuk personeli tarafından
abonelerimize dağıtılmakta ve PTT tahsilât oranı
artırılmaya çalışılmaktadır.
Tahakkuk birimimiz ayın ilk 12 günü tüm
abonelerimizin sayaçlarını okumakta ve gaz kullanımı
ile ilgili faturalarını tahakkuk etmektedir. Faturalarını
alan abonelerin hepsinin faturalarını gününde
ödemesi beklenirken, bazı nedenlerle bir kısmı
ödenmemektedir.
Faturaların etkin tahsilâtı için mevzuat gereği
dolması gereken sürelerin gerçekleşmesinden sonra
etkin gaz kesimi yapılmaktadır. Gazı kesilen abone
borcunu ödemediği sürece gaz kullanamayacağı için
en kısa sürede ödeme yaparak gazının açılmasını
sağlamaktadır. Tahakkuk edilen faturanın tahsilât
oranı bakımından %99,3 değerlerinde yer alan
Kayserigaz sektörde tahsilât oranı sıralamasında ilk
sıralarda yerini almaktadır.
Online Tahsilatlar
Kayserigaz online tahsilat sistemini Aralık 2011
itibariyle canlı sisteme taşınmıştır. Bu proje sayesinde
aşağıda sıralayacağımız yenilikler ve kolaylıklar
hedeflenmektedir;
• Sistemden borçların anında düşmesi,

Post Office Collection
At the end of 2010, a collection agreement was signed
with PTT (Turkish Post), which has 33 collection offices
in Kayseri. While 5% of our subscribers preferred to
make payment from PTT offices in 2010, this percentage
increased to 8% in 2011.
With such joint works with PTT, it is aimed to increase such
percentages. Every month, collection personnel hand
out brochures and flyers to the subscribers to increase the
percentage of PTT collections.
Our collection unit reads the gas meters of all subscribers
on the 12th day of each month and natural gas
consumption bills are delivered. The expectation
from all subscribers is to pay their bills when due, but
unfortunately, some of the bills are not paid on time for
several reasons.
In order to collect the bill payments effectively, the
natural gas of subscribers who do not pay their bills are
cut according to the deadlines set out in the legislation.
Since the subscriber whose natural gas is cut is not able to
use natural gas unless he/she pays the bills, he/she has
to pay the bills to get natural service again. Kayserigaz,
which has 99.3% rate in collecting realized bills, is among
the top companies in terms of collecting bills in the
energy industry.
Online Collection
As of December 2011, Kayserigaz adopted vouchering
system as its online collection system. Thanks to this
project, it is aimed to meet the following changes and
facilities:

• Müşteri memnuniyeti,

• Instant deduction of debts in the system,

• İş yükünün azaltılması,

• Customer satisfaction,

• Hesapların günlük olarak etkin takibi,

• Reducing workload,

Toplam 22 banka çok kısa bir sürede ‘’Online Tahsilat’’
sürecine dahil edilerek büyük bir başarı yakalanmıştır.

• Active and daily monitoring of accounts.
22 banks were included in the “Online Collection” system
in a very short time and this is a great success for the
company.
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YÖNETİM SİST EMLERİ

FAALİYETLERİMİZ
OUR MANAGEME
NT

SYST EMS ACTIVI TIES
An Important Factor In Success

Başarıda Önemli Faktör
Yönetim Sistemleri birimi ISO 9001Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ve ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
sertifikalarına sahip entegre yönetim sistemlerini
kurmuş, uygulanmasını, sürdürülmesini ve
sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. Uluslararası
standartlarda yönetim sistemlerini benimseyen
Kayserigaz vizyon, misyon, temel değerleri
doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Uluslararası standartlarda yönetimi benimseyen
Kayserigaz başarılı hizmetleriyle fark yaratmaktadır.
Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile, bilgiye, çevreye
ve çalışanlarına olan duyarlılığını ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği ve ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Sistemlerini uygulayarak vurgulamaktadır.
Entegre yönetim sistemiyle yönetim disiplinlerinin
tek bir çatı altında toplayarak bir bütünsellik içinde
yönetmektedir.

Management Systems Department has established its
integrated management systems consisting of ISO 9001
Quality Management System, ISO 14001 Environmental
Management System, OHSAS 18001 Occupational
Health and Safety Management System, ISO 27001
Information Security Management System and ISO 10002
Customer Satisfaction Management System certificates,
and maintains their implementation, sustainability and
continuous improvement. Kayserigaz, which applies
management systems in international standards,
performs its activities in line with its vision, mission and
core values.
Kayserigaz, which adopts a management approach
based on international standards, makes a difference
with its successful services. The company underlines the
importance it attaches to its customer and service quality
through ISO 9001 Quality Management System and
ISO 10002 Customer Satisfaction Management System,
to the information, environment and its employees
through ISO 14001 Environmental Management System,
OHSAS (TS) 18001 Occupational Health and Safety
Management System and ISO 27001 Information Security
Management System. Kayserigaz brings its management
disciplines under the same roof by means of integrated
management system and keeps them in perspective.
Kayserigaz Integrated Management System

Kayserigaz Entegre Yönetim Sistemi

• ISO 9001: 2008 Quality Management System

•

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

• ISO 14001: 2004 Environmental Management System

•

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

• OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety
Management System

• OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği
Yönetim Sistemi
•

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti – Müşteri
Şikâyetlerini Ele Alma Yönetim Sistemi
Amaç
Kayserigaz müşteri şartları ve yürürlülükteki
mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir
şeklide sağlama yeteneğini gösterme, sürekli
iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat
şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi
için süreçlerde dâhil olmak üzere sistemin etkin
uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin
arttırılması öncelikli amaçlarıyla entegre yönetim
sistemini kurmuş ve sürdürmektedir. Bu kapsamda
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• ISO 27001: 2005 Information Security Management
System
• ISO 10002: 2004 Customer Satisfaction – Customer
Complaints Handling Management System
Purpose
Kayserigaz has established and maintains its integrated
management systems with the purposes of being
capable of providing service in line with customer
conditions and legislative terms, continuously improving
such services, ensuring compliance with the terms of
legislation in force, implementing the system in an
active and effective manner and increasing the levels

yardımıyla
Tek bir dokümantasyon sistemi
ş
daha etkin planlama sağlanmı
Enerji
sürekli iyileştirme sayesinde “
vizyonu
sektörünün model şirketi olmak”
egre yönetim
sürdürülmektedir. Kayserigaz ent
yönetim
sistemi kurarak daha şeffaf bir
sal sinerji
anlayışını oluşturmuş, kurum
ışanların
artışı sağlamış ve böylece çal
motivasyonunu artırmıştır.

of customer satisfaction. In this regard, responsibilities,
structures and affairs are defined, the parameters of
documentation and information control processes are
determined, management and operational practices are
identified, and they are carried out by making corrective
and preventive measures effective, maintaining the
compliance of monitoring and measurement processes by
means of internal and external audits and reviews.
Benefits Of Integrated Management System

sorumlulukların, yapıların ve aradaki ilişkilerin
tanımlanması, dokümantasyon ve bilgi kontrolü,
süreç parametrelerinin tanımlanması, yönetim ve
operasyon uygulamalarının tanımlanması yapılmış,
düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin olması,
izleme ve ölçme süreçlerinin uygunluğu iç ve dış
denetimlerle ve gözden geçirmenin etkinliği yapılarak
yürütülmektedir.
Entegre Yönetim Sisteminin Yararları
Kayserigaz entegre yönetim sistemi kurarak tek
bir yönetim sistemini birçok standarda uydurarak,
işlerin tekrarı önlenmiştir. Dokümanların en basit hale
gelmesi sağlanmış, böylelikle her bireysel standart
için ayrı detaylı doküman seti hazırlamayı ortadan
kaldırılarak kaynak israfı önlenmiştir. Maliyetlerdeki
azalma ile karlılık artışı sağlanmıştır. Daha az
denetimden geçerek işlerin aksaması engellenmiştir.
Tek bir dokümantasyon sistemi yardımıyla daha etkin
planlama sağlanmış sürekli iyileştirme sayesinde
“ Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonu
sürdürülmektedir. Kayserigaz entegre yönetim sistemi
kurarak daha şeffaf bir yönetim anlayışını oluşturmuş,
kurumsal sinerji artışı sağlamış ve böylece çalışanların
motivasyonunu artırmıştır.
Böylece iç ve dış denetimlerde, Kayserigaz için çok
büyük önem taşıyan işlevsel süreçler değerlendirilerek
Kayserigaz’a özel gereksinimlerin dikkate alınması
sağlanmıştır.
Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için
sistemler bütünsel bir anlayışla entegre yönetim
sistemi olarak kurulmuş ve ISO 27001 ve 10002’de
sisteme entegre hale getirilmiştir. Kanunlar,
yönetmelikler ve standardize edilmiş talepler de
entegre yönetim sistemi kapsamında yönetilmektedir.
ISO 9001
Hataları azaltmak ve kaliteyi artırmak, iş bağlılığını
artırmak, çalışanların motivasyonunu yükseltmek,
sorun çözücü bir kapasite oluşturmak, iletişimi
güçlendirmek ve uyumlu yönetici çalışan ilişkilerini
geliştirmek 2004 yılından bu yana ISO 9001:2008 kalite
yönetim sistemi uygulanmaktadır. ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemiyle, şirketimizde vermiş olduğumuz
hizmetlerin standartlarını belirleyerek, bunların sürekli
iyileştirilmesi, geliştirilmesiyle nihayetinde müşteri
memnuniyetinin sağlanmasını amaçlıyoruz.

Kayserigaz, by establishing its integrated management
system and adapting a single management system
to many standards, has prevented repetition of works.
The documents are now in their simplest form and
thus the company avoids squandering as it does
not prepare separate detailed documents for each
individual standard anymore. The works and activities
do not experience any disruption as they are audited
adequately. With a single documentation system, the
company performs more effective planning processes
and maintains its vision of “being the model company of
the energy industry” thanks to continuous improvements.
Kayserigaz, by establishing an integrated management
system, has adopted a more transparent management
approach, increased its corporate synergy and enhanced
employee motivation.
By doing so, functional processes, which are highly
important for Kayserigaz, are evaluated through internal
and external audits, and Kayserigaz is now able to take
its special requirements into consideration.
In order to eliminate potential problems, the systems were
developed as an integrated management system in an
integral approach and ISO 27001 and 10002 systems
were also integrated into it. The laws, regulations and
standardized demands are also managed under the
integrated management system.
ISO 9001
ISO 9001:2008 Quality Management System has
been applied since 2004 in order to minimize errors,
increase quality, enhance work engagement, increase
employee motivation, create a problem-solving
capacity, strengthen the communication and develop
coherent labor relations. By mean of ISO 9001 Quality
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ISO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurma amacımız,
şirketimizde vermiş olduğumuz hizmetlerin ve diğer
faaliyetlerimizin çevresel etkileri belirlemek ve önemli
olabilecek çevresel zarar sonuçlarını kontrol altına
almaktır.
Kayserigaz çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi
konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme, kaliteli
bir çevrenin hedef alınması, atıkların azaltılması
ve bertarafı , çevreye karşı olan yükümlülüklerinin
standartlarla uyumlu hale getirilmesi ve bu kapsamda
periyodik denetimler ve gözden geçirmeleri ISO 14001
Yönetim sistemi kapsamında yürütmektedir
OHSAS 18001
OHSAS 18001 sistemini uygulayarak yürürlükte olan iş
güvenliği ve sağlık konulu yasalara uyum konusunda
daha güvenilir bir konuma ve bu sistemin sağladığı
sürekli iyileştirme ve analizler ile hedeflediğimiz sağlık
ve güvenlik standartlarımıza süreklilik kazandırmayı
amaçlıyoruz.
Kayserigaz kazaların önlenmesi konusunda
bilgilendirme, bilinçlendirme, sağlıklı ve güvenli
bir çalışma ortamının hedef alınması, tehlike
tanımlama > risk değerlendirme > planlama, İSG
konularında eğitim çalışmalarını OHSAS 18001
sistemini uygulayarak yürütmekte, periyodik
denetimler, gözetim ve gözden geçirmeler ile sistemi
iyileştirmektedir.
ISO 27001
Kayserigaz gizliliğin korunması (Bilgiye ulaşımın,
sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti
altına alınması), bütünlük (Bilginin ve bilgi işleme
yöntemlerinin, doğruluğunun ve eksiksizliğinin
korunması) ulaşılabilirlik (Gereken durumlarda yetkili
personelin, bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının
garanti edilmesi) amaçlarıyla ISO 27001 Bilgi
güvenliği yönetim sistemini kurmuş ve yürütmektedir.

Management System, we aim to define the standards of
our services, improve them continuously and in the end
ensure customer satisfaction.
ISO 140001
Our purposes in applying the ISO 14001 Environmental
Management System is to identify environmental impacts
of our services and other activities in our company
and control significant and harmful environmental
consequences.
Under the ISO 14001 Management System, Kayserigaz
performs information and awareness activities on the
protection of environment and prevention of pollution,
aims at a quality environment, reduces and eliminates
wastes, makes environmental responsibilities in
compliance with the standards and carries out regular
audits and reviews in this regard.
OHSAS 18001
By applying the OHSAS 18001 system, we, as Kayserigaz,
aim to have more sustainability in terms of compliance
with the laws on occupational health and safety, and
have more consistent health and safety standards by
means of improvements and analyses provided by this
system.
Under the OHSAS 18001 system, Kayserigaz carries out
its trainings on informing and raising awareness on the
prevention of accidents, aiming for a health and safe
work environment, threat identification, risk assessment,
planning and occupational health and safety, and
improves the system through regular audits, supervisions
and reviews.
ISO 27001
Kayserigaz has adopted and manages ISO 27001
Information Security system with the purposes of
protection of confidentiality (ensuring that the information
is only accessible only by authorized persons), integrity
(maintaining the correctness and completeness of
information and information processing methods) and
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ISO 10002
Kayserigaz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim
sistemiyle geri bildirime(şikayetler dahil) açık olan
müşteri odaklı bir ortamın oluşturulmasıyla müşteri
memnuniyetinin arttırılması, alınan her bir şikayetin
çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetlerinin
iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Kayserigaz ISO 10002
yönetim sistemini kurma sürecinde; çalışanlarını bu
kapsamda da eğitmiş ve sistemin etkin ve verimli
kurulup kullanılması için kaynak ayırıp CRM sistemini
kurmuş ve kullanıma alarak sektöründe bir ilke daha
imza atmanın haklı gururunu yaşamıştır. Kayserigaz
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemiyle
şikâyetçilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
tanınmasını ve ele alınmasını, müşteri hizmet
kalitesini iyileştirmek için şikâyetlerin analizini ve
değerlendirilmesini, şikâyetleri ele alma sürecinin
tetkik edilmesini ve şikâyetleri ele alma sürecinin
etkililiğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesini
gerçekleştirmektedir.
Entegre Yönetim Sistemi Uygulamaları
Kayserigaz entegre yönetim sistemi kapsamında
Doküman kontrol ve kayıt prosedürlerinin oluşturmuş
ve herhangi bir konuya ilişkin bilgi, yöntem
ve açıklamaları yazılı ya da elektronik medya
olarak ortaya koyan belgeleri bu kapsamda
değerlendirmektedir. Kayserigaz’da standardın
istediği dokümante edilmiş prosedürleri, gerektiğinde
planlanmış faaliyetler çerçevesinde değiştirerek
her değişiklik sonucunda revizyon no değişikliği
yapmaktadır. İş akışlarında ya da organizasyonel
olarak yapılan değişiklerde prosedür talimat vb.gibi
revizyon yapılmaktadır. Tüm süreçler gözden
geçirilip etkileşimleri kontrol edilerek iyileştirmeler
kaydedilmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında 29 adet
doküman işlem talep formu ile birimlerden revizyon
talebi alınmıştır ve etkileşimleri de kontrol edilerek
güncel versiyonu portale eklenmiştir.

g the ISO 10002
In the process of adoptin
yserigaz trained
management system , Ka
bject, established
its employees on the su
ng resources for the
CRM system by allocati
tion of system ,
effective and active opera
of leading the
and felt the right proud
ce again .
way in its industry on

Kayserigaz ISO 10002 yönetim
sistemini kurma sürecinde;
çalışanlarını bu kapsamda da
imli
eğitmiş ve sistemin etkin ve ver
ak
kurulup kullanılması için kayn
ve
ayırıp CRM sistemini kurmuş
ilke
kullanıma alarak sektöründe bir
runu
daha imza atmanın haklı guru
yaşamıştır.
accessibility (ensuring that authorized persons have
access to the information and related assets when
required).
ISO 10002
Under the ISO 10002 Customer Satisfaction Management
System, Kayserigaz aims to create a customer-oriented
environment enabling feedbacks (including complaints),
increase customer satisfaction, solve all complaints and
improve customer services. In the process of adopting
the ISO 10002 management system, Kayserigaz trained
its employees on the subject, established CRM system by
allocating resources for the effective and active operation
of system, and felt proud for leading the way in its
industry once again.
By means of the ISO 10002 Customer Satisfaction
Management System, Kayserigaz identifies and handles
the needs and expectations of complainants, analizes
and assesses complaints in order to improve the quality
of customer services, examines the complaint handling
process and reviews the efficiency and productivity of
complaint handling process.
Integrated Management System Practices
Under the integrated management system, Kayserigaz
developed its document control and recording procedures
and thus evaluates written or electronic documents
containing information, methods and statements.
Kayserigaz changes documented procedures according
to its planned activities if required and performs revisions
after each change. Procedure and instruction revisions
are carried out in case of changes in workflows or
organization. All processes are reviewed, the interaction
between them is examined and improvements are
recorded. In this regard, in 2011, 29 revision orders
were received from departments through documented
transaction request forms and their updated versions were
included into the portal by controlling their interactions.
In order to ensure that management systems conforms
to the regulations, standards and requirements of the
management systems they are applied and maintained
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Kayserigaz yönetim sistemleri’nin planlanan
düzenlemelere, standarda ve yönetim sistemleri
gerekliliklerine uygunluğunu, etkin bir şekilde
uygulanıp sürdürüldüğünü, teyit etmek için
planlı aralıklarla; yıllık iç tetkik planı kapsamında
planlı, takip ve özel olmak üzere iç tetkikler
gerçekleştirilmektedir. Planlanmış metotların
uygulanamadığı tespit edildiğinde; düzeltici veya
önleyici faaliyet başlatılmaktadır. Tetkiklerde 5N + 1K
soruları sorularak uygunluk, yetkinlik ve farkındalık
aranmaktadır. 2011 yılı içinde toplam 6 kez iç
tetkik yapılmıştır. Bu tetkikler 2 planlı, 3 takip ve 1
özel olmak üzere Yıllık iç tetkik planı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz’da tekrarını önlemek amacıyla
uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici
faaliyet başlatılmaktadır. Potansiyel uygunsuzlukların
oluşmasının önlemek için de önleyici faaliyet
başlatılmaktadır. 2011 yılında 66 adet düzeltici
faaliyet, 4 Adet önleyici faaliyet başlatılmıştır.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 26 tanesi iç tetkikler
sonucunda açılmıştır.
Kayserigaz’da YGG’nin amacı üst yönetim tarafından;
gerekli kaynakları temin ederek Kayserigaz
Yönetim Sistemlerini (KYS, ÇYS, İSG, BGYS VE ŞEA)
oluşturmak, uygulamak, sürekliliğini ve geliştirilmesini
sağlamak, müşteri şartlarının belirlenmiş ve yerine
getirilmiş olmasını sağlamak, yetki ve sorumluluk
dağılımını gerçekleştirmek, Kayserigaz politikalarını
oluşturmak, amaç, hedeflerini belirlemek ve bunların
uygulanmasını gözden geçirilmesi için bir mekanizma
oluşturmak, YGG girdilerini gözden geçirmek,
süreç iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
uygulanmasını sağlamak olarak belirlenmiş ve
sürdürülmektedir.
Kayserigaz dış denetçi ve belgelendirme firması
olarak; 1920’lerden beri petrol ve gaz endüstrisi
alanında gözetim hizmeti ve teknik hizmetler veren
ve 60’ın üzerinde ülkedeki ofisleriyle doğalgaz
sektörünün tercih edilen belgelendirme firması olan
Moody International’la ve Genel merkezi İngiltere’de
olan ve UKAS tarafından akreditasyonu bulunan
dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşlarından
Certification International’ın Türkiye temsilcisi CIcert
Belgelendirme Hizmetleri ile çalışmaktadır.
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in an effective manner, Kayserigaz performs internals
planned, follow-up and private internal revisions under its
annual internal revision plan in regular intervals. When it
is identified that it is not able to apply planned methods,
corrective or preventive activities are carried out. During
the revisions, we perform the “Five Ws” concept and
look for conformity, competence and awareness. In
2011, Kayserigaz conducted 6 internal revisions under
its annual internal revision plan; 2 planned revisions, 3
follow-up revisions and 1 private revision.
Kayserigaz carries out corrective activities eliminating the
reasons of unconformities. In order to prevent potential
unconformities, preventive activities are commenced. In
2011, the company initiated 66 corrective activities and 4
preventive activities. 26 of the corrective and preventive
activities were initiated as a result of internal revisions.
The purposes of the Management Review in Kayserigaz
is to establish, apply and maintain the consistency and
improvements of the Kayserigaz Management Systems
(QMS, EMS, OHS, ISMS and CHS) by obtaining necessary
resources from the top management, ensure and enforce
customer conditions, perform delegation of powers
and responsibilities, define the policies, purposes and
objectives of Kayserigaz, create a mechanism to apply
and review them, look through Management Review
inputs, and maintain the implementation of process
improvement and corrective and preventive activities.
In the area of external auditing and certification,
Kayserigaz works with Moody International, which offers
supervision services and technical services in the oil and
gas industry since 1920 and is the preferred certification
company in the natural gas industry with its branches
in more than 60 countries, and with Cicert Certification
Services Company, which is the Turkey representative of
Certification International, one of the leading certification
corporations, accredited by UKAS and located in
England.
Kayserigaz keeps performing new activities and practices
with the vision of being the model company of energy
industry.
By having ISO 9001 (Quality Management System),
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System),
ISO 14001 (Environmental Management System) and
ISO 27001 certificates for its activities in the field of
Distributing, Transferring and Marketing Natural Gas for
the city of Kayseri, Kayserigaz’s sensitivity and awareness

Kayserigaz enerji sektörünün model şirketi olma
vizyonuyla sürdürdüğü çalışmalarına her gün bir
yenisini ekleyerek devam etmektedir.
Kayseri İlinin Doğalgaz Dağıtımı, İletimi ve
Pazarlaması alanında yürüttüğü çalışmaları için ISO
9001 (Kalite Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Sistemi) ve ISO 14001(Çevre Yönetim
Sistemi) , ISO 27001 sertifikaları bulunan Kayserigaz’ın
kaliteye, bilgi güvenliğine, çevreye, iş sağlığı ve
güvenliğine duyarlılığı uluslararası alanlarda da
tescillenmiştir. Kayserigaz bu başarısıyla, faaliyetlerini
dünya standartlarına çıkararak, iş süreçlerini herkesin
ulaşabileceği standart kayıtlar haline getirmiştir.
Herkesin Fikri Değerlidir Uygulaması
Sürekli iyileştirme kapsamında etkin bir öneri
sistemi kurulmuş, çalışanlarının aktif katılımıyla
“herkesinfikridegerlidir@kayserigaz.com.tr” adresine
gönderilen fikirler 3 ayda bir değerlendirmeye tabi
tutarak ödüllendirilmektedir.
Kayserigaz’ da çalışanlara fikirlerini iletmede
kolaylık sağlayacak, yenilikçiliğe teşvik edecek,
iş doyumlarını artıracak fikirlerini ve buluşlarını
paylaştığı ve sonucunda çalışanların ödüllendirildiği
bir uygulamadır.
Bu uygulamada; çalışanların daha fazla sayıda
ve daha değerli öneriler sunmalarını teşvik
etmek, müşteri ve çalışan memnuniyetini
arttırmak, ekonomik kazanç sağlayacak fikirler
ve buluşların ortaya çıkmasını sağlamak, şirket içi
performansı artırmak, iyileştirmelere katkı sağlamak
ve İş süreçlerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu
kapsamda 2011yılında 58 fikir çalışanlar tarafından
gönderilmiştir. 2008-2011 yılları arasında uygulamaya
toplam 416 fikir iletilmiş ve dereceye giren fikirlere
Kayserigaz üçüncülük Ödülü olarak 12 adet
çeyrek altın, ikincilik Ödülü 11 adet yarım altın ve
birincilik ödülü 6 adet tam altın vererek ve plaketle
çalışanlarını ödüllendirmiştir.
Kayserigaz “ Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak”
vizyonuyla devam ettirdiği ve sektörün kurum ve
kuruluşlarının da takdirini toplayan çalışmalarını
sektörün yenilikçi gücü olmanın verdiği dinamizm ve
azimle sürdürmektedir.

on quality, information security, environment and
occupational health and safety have been registered in
the international area. With this achievement, Kayserigaz
has enhanced its activities to global standards and made
its business processes accessible by everyone.
“Employe Idea Pool” Practice
Under its understanding of continuous improvement,
Kayserigaz established an active recommendation
system and thus the ideas sent to herkesinfikridegerlidir@
kayserigaz.com.tr e-mail address are evaluated and
rewarded quarterly.
Through this practice, employees can easily submit their
ideas, encouraged to be innovative, share their ideas and
in the end, are rewarded.
With this practice, it is aimed to encourage employees
to recommend valuable ideas and opinions, increase
customer and employee satisfaction, reveal ideas
and discover enabling more financial gain, enhance
the company’s performance, contribute to the it
improvements and develop business processes. In this
regard, employees submitted 58 opinions in 2011.
Between the years 2008-2011, the employees submitted
416 opinions in total. Accordingly, Kayserigaz awarded
employees’ opinions ranking among the top three as
follows; 12 quarter gold coins and a plaque for the third,
11 half gold coins and a plaque for the second and 6 full
gold coins and a plaque for the winner.
Kayserigaz, with its dynamism and determination of
being the innovative power of its industry and with
its vision of being the model company of the energy
industry, keeps carrying out its activities appreciated by
other institutions and corporations in the industry.
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Hedef: Çalışan Bağlılığı
Kayserigaz insan kaynakları, rekabetçi üstünlükler
sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının
sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika
oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve
denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir.
İnsan kaynakları birimi, Kayserigaz’ın insan kaynağına
olan ihtiyaçlarını, politikalarını planlar, işçi-işveren
ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında
personelin durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri
yönetir. İnsan kaynakları, personelin bulunmasını
seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da
personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve
haklarının verilmesi gibi faaliyetleri yürütülmektedir.
Tüm karar ve davranışlarımıza yön veren değerlerimizi
yaşatmaya ve “Kayserigaz ile daha fazla yarınlara”
diyerek etki alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz.
Günümüzde artık teknoloji herkesin erişebileceği bir
yerlere ulaştı. Ama rekabet alanında farkı yaratan
“insan” boyutu olarak öne çıkmaktadır. “İnsanlar
isterlerse en kötü makinaları en iyi, en iyi makinaları
da en kötü şekilde çalıştırabilirler”. Doğru insanları
şirketinizde doğru pozisyonlara atarsanız, rekabette
her zaman bir adım önde olursunuz anlayışı içinde
personellerimizi seçiyoruz.
İnsan kaynağıyla ilgili kararlar hep en zor kararlar
olarak öne çıkmaktadır. İnsanların refahı ve
kariyerleriyle ilgili alınacak kararlarda yapılan hatalar
çok büyük haksız sonuçlara yol açabilmektedir.
Bunun sonucunda İnsanların iş ve aile hayatları altüst
olabilmektedir.
Dolayısıyla, Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz: Genel
müdürümüzle çalışanlarımızın buluştuğu açık kapı
uygulaması ve çay sohbetleri, kahvaltı ve piknik
organizasyonları, şirket içerisindeki kulüp faaliyetleri
çalışan motivasyonu adına yaptığımız çalışmalarımız
arasında yerini almaktadır. Kampüsümüz içerisindeki
büyük ve nezih bahçemiz, kütüphane, spor salonu,
voleybol ve basket sahası alanımız öğle aralarında
yoğun ilgi görmektedir. Ayrıca aktivitelerimize
ek olarak şirketimizin bünyesinde gerçekleşen ve
şirketimizin finansal destek sağladığı sportif faaliyetler,
kulüp faaliyetleri, İngilizce kurslarımız ve bunun gibi
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Objective: Employee Engagement
Kayserigaz Human Resources is a department performing
policy-making, planning, organization, guidance and
auditing activities for the realization, employment and
development of necessary human resource to create
competitive advantages. These activities are organized in
a way that corporate goals are realized on one hand and
the requirements of employees are met and Kayserigaz’s
accountability to the public is ensured on the other hand.
The Human Resources Department plans the needs and
policies of Kayserigaz in the area of human resource and
manages more extended strategies such as the status of
personnel in relation to labor relations, environmental
and organizational developments. In a modern sense, the
human resources department is to find and hire personnel
and also carry out the activities of training, development,
assessment of personnel and granting them their rights.
Based on our understanding of “More tomorrows with
Kayserigaz”, we continue maintaining our values guiding
all our decisions and behaviors, and extending our
spheres of influence.
Today, technology is so widespread that it is available
for all people. However, the “human” aspect creates the
difference in the field of competition. “Depending on their
will, people can operate the best machines worst and the
worst machines best”. We select and hire our personnel
on the understanding that “if you assign correct people to
correct positions in your company, then you are always
one step ahead in the competition”.
Decisions about the human resource are always the
hardest ones. Potential mistakes made in decisions taken
on the welfare and careers of people may lead to unjust
and unfair consequences. As a result, their business and
family lives may turn upside down.
Therefore, we listen and pay attention to all our
employees: Open-door practice, tea talks, breakfasts and
picnics where our employees meet and come together
with the general manager are among the activities we
carry out in order to increase employee motivation. Our
large and decent garden, library, sports center, volleyball
and basketball courts within the campus attract attention
during lunch breaks. Also, we provide our employees
with sports activities, club events, English courses and
similar activities in which the company gives financial
support.

çalışanlar
Erkek
129
Bayan
34

uygulamalarımızı çalışanlarımıza sunuyoruz.
Kayserigaz ‘da çalışanların gerek mesleki, gerekse
kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler her zaman
desteklenmektedir. Çalışanlar arasında iş hedefleri ve
kendi kişisel gelişimlerine uyum gösterecek her türlü
eğitim talebi mümkün olduğunca kabul edilmektedir.
Her departman, eğitim talebinde bulunabilmekte
ancak ana faaliyet alanında daha çok operasyon
yürüten teknik departmanların eğitim talepleri
nispeten daha fazla olmaktadır.

Kayserigaz always supports trainings for both professional
and personal development and improvement of
our employees. All kinds of trainings demanded
by employees for their business goals and personal
development are accepted and evaluated as far as
possible. Every department makes training requests, but
technical departments performing more operations in the
main field of activity are relatively making more training
requests.

Bugün tüm üst yönetimimizle birlikte her seviyeden,
her ekipten çalışanımız “Kaysergaz’ da benim için
daha fazlası var” diyerek, insan odaklı bir kültürün
yaşatılmasına destek olmaktadır.

All our employees together with the top management
adopt the understanding of “There is more for me in
Kayserigaz” and support the sustenance of a peopleoriented culture.

“Kazanan bir takım” olmayı sürdürebilmek için kurum
kültürümüz ve bu kültürü yaşatan çalışanlarımız
ve liderlerimizin önemine olan inancımızla insan
kaynakları stratejilerimizi şekillendirmeye ve hayata
geçirmeye devam edeceğiz.

In order to maintain being “A winner team”, we keep
shaping and carrying out human resources strategies
with our belief in the importance of our corporate culture
and our employees and leaders keeping this culture
alive.

İşe Alım Ve Oryantasyon

Recruitment and Orientation

En değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın
işe alımında, tüm pozisyonların 27 yetkinliğe
uyarlanarak Enneagram ve Jung tipoloji sitemlerine
gore oluşturulmuş egoanalizi ölçüm sistemi
kullanılmaktadır. Bu ölçüm sonucuna gore, kurum
kimliğine ve ilkelerine uygun olmayan adaylar
elenerek, kalan adaylar arasından ihtiyacımız olan
pozisyona uygun niteliklere sahip adaylarla insan
kaynakları ve bölüm mülakatı yapılarak, işe alım
gerçekleştirilmektedir.

In the recruitment of our employees, which are our
most valuable resources, we define 27 competences for
all positions and utilize a ego-analysis survey systems
based on Enneagram and Jung typology systems. The
candidates who are not conforming to the corporate
culture and principles are eliminated. Then, we, as the
department of human resources, hold interviews with
selected candidates having the qualifications required by
vacant positions in the company, based on the results of
such interviews, we recruit our employees.

Kayserıgaz’ın insan sermayesi, kurumsal öğrenme
anlayışı ile yapılandırılmıştır. Sektöründe öncü ve
lider olan Kayserigaz, edinmiş olduğu “know-how”ı
kurumsallaştırmayı ve kuruluşun her düzeyine
yaygınlaştırmayı temel stratejilerinden birisi olarak
belirlemiştir. Kurumsal öğrenme, işe yeni başlayan
çalışana verilen oryantasyon eğitimi ile başlamakta,
sonrasında ise çalışan paylaşım toplantıları ile sürekli
güncellenmektedir. Kayserigaz’ın öncelikli hedefi,
çalışanlarına verdiği oryantasyon eğitimleri ve
çalışan paylaşım toplantıları ile bütün bölümlerin
stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, kurumsal
öğrenme süreçlerini geliştirmek, verimlilik ve etkinliğini
artırmaktır. Bu kapsamda 2011 yılında 13 çalışana
oryantasyon eğitimi verilmiştir

Human capital of Kayserigaz is structured with the
understanding of corporate learning. Kayserigaz, as
a pioneer and leader of its industry, have defined one
of its main strategies as institutionalizing its “knowhow” and extending it to all levels of the company.
Corporate learning starts with the orientation training
provided for new recruits and it is updated through
personnel communion meetings. The primary objectives
of Kayserigaz is to enable their all departments achieve
their strategic goals, develop corporate learning processes
and increase productivity and efficiency by means of
orientation trainings and personnel communion meetings.
In this regard, the company held orientation trainings for
13 employees in 2011.
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Eğitim
Çalışanlarımızın iş süreçlerinde verimliğini artırmak ve
daha kaliteli ürün/hizmet sunmak için kişisel gelişim
ve teknik eğitimler konusunda yetkinliklerini sağlamak
için yıllık eğitim planı oluşturulmaktadır. Ayrıca
şirketimiz bünyesinde sınıflar oluşturularak eğitmenlerin
şirketimize gelerek ders vermeleri sağlanmakta,
böylece orta ve üst düzey yönetici personelin etkin ve
verimli olarak, yabancı dil bilgilerini geliştirme imkânı
sunulmaktadır. Teknolojik bilgi seviyesinin artırılması
ve farkındalık seviyesinin artırılması amacıyla tüm
Kayserigaz personeline bilgisayar kullanımı ve bilgi
güvenliği hakkında eğitimler de verilmektedir. 2011
yılında çalışanlar farklı konularda 552 adam/gün ve
2461 adam/saat eğitim almıştır.
Çalışan Memnuniyeti
Yılda bir yaptığımız çalışan memnuniyeti anketi
ile iş tatmini, müşteriye sunulan hizmet, kurum
vizyon ve politikaları, Kayserigaz çalışanı olmaktan
duyulan memnuniyet, bölümler içi işbirliği ve takım
ruhu, yönetim tarzı, çalışanlara verilen eğitim, iç
iletişim, işyeri koşulları ve sosyal haklar, takdir ve iş
değerlendirme, ücret politikası gibi konular ve kriterler
ile ilgili çalışanlarımızın memnuniyet düzeyleri tespit
edilmektedir. Memnuniyet düzeyi nispeten düşük
olan konularla ilgili memnuniyeti artırıcı faaliyetler
planlanmaktadır.
Sosyal Faaliyetler
Çalışanlar arası iletişimi artırmak için, birçoğu
geleneksel hale gelmiş etkinlikler düzenlenmektedir. Bu
etkinliklerin bir kısmına çalışanların aileleri de davet
edilerek kurumsal aidiyet duygusu pekiştirilmektedir.
2011 yılında çalışanlarımızla yapılan etkinliklerimiz;
voleybol turnuvası, pazar kahvaltısı, mangal partisi,
iftar yemeği, çalışan paylaşım toplantıları ve doğum
günü kutlamalarıdır. Çalışanlarımızın doğum
günleri, tüm çalışanlarla bir arada pasta keserek
kutlanmaktadır. Çalışanlarımız evlendiğinde, çocuğu
olduğunda veya yakını vefat ettiğinde, sevinçli ve
hüzünlü günlerine ortak olmak için, tüm personele
duyuru yapılmaktadır.
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Training
In order to increase the productivity of our personnel
in business processes and maintain their competence
on personal development and technical trainings,
we develop an annual training plan. Also, we have
classrooms in the company where trainers come and
teach, and thus mid-level and senior directors improve
their foreign languages in an active and effective way.
In order to increase the level of their technological
knowledge and awareness, Kayserigaz personnel
are provided with trainings on computer usage and
information security. In 2011, the rates of trainings given
on different topics were 552 men/days and 2461 men/
hours.
Employee Satisfaction
By means of our annual employee satisfaction survey,
we determine the satisfaction levels of our employees
on the subjects and criteria of job satisfaction, services
offered, corporate vision and policies, satisfaction of
being employed at Kayserigaz, cooperation between
departments, team spirit, management style, trainings
given for employees, internal communication, workplace
conditions and social rights, appreciation, job assessment
and wages policy. Accordingly we carry out related
activities in order to increase the satisfaction in areas with
lower satisfaction levels.
Social Activities
We organize many traditional activities in order to
enhance communication among the employees.
The families of employees are also invited to some of
these activities and the sense of corporate belonging is
strengthened. In 2009, the activities we held with our
employees included volleyball tournament, Sunday
breakfast, barbecue party, fast-breaking meal, personnel
communion meetings and birthday parties. The birthdays
of our employees are celebrated by cutting cakes all
together with the personnel. All personnel are informed
when our employees are married, have a child or one of
his/her relatives passes away, to share their happy and
sad moments. Kayserigaz presents gifts to the employees
who marry or have a child.

Evlenen ve çocuğu olan çalışanlarımıza
Kayserigaz’dan hediyeler verilmektedir.
Çalışanlarımızın iş dışında, stres atabilecekleri ve
etkinliklerimizi yaptığımız sosyal mekânlarımız; spor
salonu, konferans salonu, kütüphane, voleybol ve
basketbol sahası, yeşil alanlar şirketimiz yerleşkesinde
bulunmaktadır. Sosyal mekânlarımızda çalışanlara
yönelik yapılan etkinlikler ayda bir yayımlanan bütün
birimlerin güncel haberlerin yer aldığı e-bülten’de
duyurulmaktadır.
Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi
Tüm çalışanlara, şirket hedefleri doğrultusunda yön
verebilmek, şirket önceliklerini ortaya koyabilmek,
kaydedilen ilerlemeleri görebilmek ve çalışanlarının
kişisel gelişimlerini artırmak için, performans geliştirme
sistemi uygulanmaktadır.
Yılın başında yapılan personel geliştirme sözleşmelerini
önceden belirlenen aralıklarla değerlendirerek sürecin
gidişatı izlenmekte, yılın sonunda değerlendirmesi
yapılarak nihai puanlama ile çalışanın performansı
izlenmektedir. Performans değerlendirmesinden elde
edilen veriler, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde,
kariyer planlamasında ve ödüllendirmede
kullanılmaktadır.
Ek Haklar
Kayserigaz ailesinin bireyi olan çalışanlarımıza,
evlilik, ev-araba alımı, sağlık harcamaları vb.
ihtiyaçları sebebiyle, talepleri doğrultusunda kredi
imkânı sağlanmaktadır. İş göremezlik raporu alan
çalışanlarımızın ücretlerinde kesinti yapmayarak,
SGK prim gün sayısı kaybı ve maaşından daha az
ödenek alması gibi mağduriyetlerin yaşanmaması
sağlanmaktadır. Yılda 1,5 maaş ikramiye ve
performans primleri verilmektedir. Çalışanlarımızın
işe geliş gidişlerinde servis, öğle yemeği ihtiyaçları
için yemekhane hizmetleri sunulmaktadır. Vardiyalı
çalışan veya sahada çalışan personellerimize
yemek hakları, yemek çeki verilmek suretiyle
karşılanmaktadır.
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Within the campus of our company, there are social
facilities such as a sports center, conference hall, library,
volleyball and basketball courts and green areas where
our employees relax and where we carry out our events.
The activities and events to be performed and carried out
at our social facilities are announced on the e-bulletin,
which also covers recent news about all departments.
Performance Evaluation and Improvement System
The performance improvement system is applied in
order to guide all employees in line with the corporate
goals of the company, establish the priorities of the
company, observe progresses and improve the personal
development of employees.
The state of progress is monitored by evaluating predetermined personnel improvement agreements in
regular intervals, end of the year evaluations are carried
out and the performance of an employee is monitored
through final scoring. The figures and data obtained from
the performance evaluation are utilized in determining
training requirements, career planning and rewarding.
Further Rights
The company provides its employees, who are the
members of Kayserigaz family, with loan opportunities
in line with their needs and demands originating from
marriage, purchasing a house or car, health expenses
etc. We do not cut back the wages of our employees
who obtain the incapacity report and prevent any unjust
treatments such as loss of Social Security premium days
and receiving less allowance from their wages. We offer
1.5 wages of bonus payment and performance premiums
every year. We also offer regular transit services and
cafeteria services during the lunch break. Meal benefits
and rights of the employees who work in shifts or in the
field are ensured through lunch vouchers.

121

ST RATLAENJLİAKMA VE RİSK
P

İRİMİ
B
İ
M
İ
T
E
N
Ö
Y
ANNING AND RISK
ST RATEGIC PL

MANAGEMENT

Günümüz iş dünyasında, küreselleşme ve bunun
sonucu olarak yaşanan yoğun rekabet, şirketlerin
günübirlik telaşlardan sıyrılıp daha uzun vadeli
planlar yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu yeni
küreselleşme süreci içerisinde artık ulusal sınırlar
gittikçe daha az önemli hale gelmekte ve bilginin
rahat erişimi ve bunun sonucu yaşanan bilgi kirliliği
gibi gelişmeler iş dünyasında şirketlerin geleceklerini
doğru planlayabilmesi açısından belirleyici öğeler
haline dönüşmektedir. Bu bağlamda, stratejik
planlama ve stratejik yönetim her geçen gün daha
fazla önem kazanmaktadır.
Kayserigaz’ın gelecekte ulaşmak istediği hedefleri
ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreçlerin
analiz edildiği bu birimde, yöneticilerle yapılan
periyodik toplantılar sonucu şirketin strateji belgesi
hazırlanmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmada,
piyasa ve pazardaki belirsizlikler ve bu belirsizliklerin
yaratacağı olumsuz etkileri takip etmek ve daha
kabul edilebilir düzeye indirgemek için risk analiz
çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda;
• RFS sistemi aracılığıyla şirketimizin potansiyel
risklerini ve görece olarak gerçekleşme ihtimallerinin
EWE’ye raporlamasını gerçekleştirdik.
• Dünya’da ve Türkiye’de enerji sektöründe yaşanan
her türlü gelişmeleri yakından takip ettik ve şirketimiz
açısından fırsat ve risk ihtimallerini analiz ettik.
• Sektörde ve mevzuatta yaşanan gelişmeleri ve
değişimleri yakından takip ettik ve bu konularda
raporlar hazırladık. Hazırladığımız raporları
çalışanlarımızla da paylaştık.
• Çalışanlarımızın enerji sektöründeki gelişmelerden
haberdar olması ve bilinçlerinin yükselmesi için
yapılan toplantılarda onlara yönelik sunum yaptık.
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In today’s business world; globalization and consecutive
fierce competition require companies to make longterm plans by avoiding one-day rushes. In this new
globalization process, national boundaries have become
less significant, information is easily accessible, and
there exists information pollution as a result. Considering
these facts, the companies must consider such factors to
make correct and adequate plans for their futures. In this
regard, strategic planning and strategic management
gain importance day by day.
In this department which analyses the objectives aimed
by Kayserigaz in the future and processes indicating
the ways to achieve such objectives, the strategy paper
of the company is developed as a result of regular
meetings held with the managers. Risk analyses are
performed in order to monitor uncertainties in achieving
such objectives in the market, negative impacts of these
uncertainties, and thus to decrease such risks and impacts
to more acceptable levels. Accordingly, we conducted
the following activities:
• By means of the RFS system, we reported potential risks
of our company and the estimations about such risks, to
EWE.
• We closely followed up all kinds of developments
in the energy sector in Turkey and in the world and
we analyzed opportunity and risk potentials for our
company.
• We closely followed up developments and changes in
the industry and legislation and developed reports on
these issues. We shared our reports with our employees.
• We held presentations for employees to inform them
about the developments in the energy industry and
increase their awareness.
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Doğalgazın dünyadaki ve ülkemizdeki durumu,
tüketim eğrileri, kullanım alanları, geliştirilen yeni
teknolojiler, diğer enerji çeşitlerinin durumları gibi
konular değerlendirilmekte ve şirketin geleceği
üzerinde ne gibi etkiler yapacağı öngörülmeye
çalışılmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının gelişimi,
kullanım oranları, ekonomiklik seviyesi rekabet analizi
başlığı altında sürekli olarak takip edilmektedir.

The status of natural gas in the world and in Turkey,
consumption trends, usage areas, new technologies
and the standing of other energy types are evaluated
and their potential future influences and impacts on our
company are estimated. Developments in alternative
energy resources, their usage areas and efficiency levels
are always monitored under the competition analyses.

SWOT analizi yapılarak şirketin güçlü ve zayıf
yönleri belirlenmekte, tehdit ve fırsatları ortaya
konulmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonrası şirketin
ana iş hedefi belirlenmektedir. Bu bağlamda süreç
içerisinde aşağıdaki takip stratejileri geliştirilmiştir;

By performing SWOT analysis, we identify strengths,
weaknesses, opportunities and threats of the company.
As a result of these activities, the main business goal of
the company is established. In this context, the following
follow-up strategies were developed:

• Aylık bazda stratejik etki analizi şablonu
oluşturulmuş ve yönetimin katıldığı toplantılarda
paylaşılmaya başlanmıştır.

• Strategic impact analyses template was created on
a monthly basis and it was shared in management
meetings.

• Şirketimizin başarısının ve etkinliğinin daha iyi
ölçülebilmesi için KPI (temel performans göstergeleri)
çalışmaları yapılmıştır.

• Activities were performed on Key Performance
Indicators in order to better measure the success and
efficiency of our company.

• Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını olumsuz
etkileyecek her türlü gelişme ve olay risk olarak
görülmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

• All kinds of developments and events that may affect
our company negatively in achieving its goals are
considered as risks and they are reported to the top
management.

• Zamanında yakalanmayan fırsatları da risk olarak
gördüğümüz için sektördeki gelişmeler takip edilerek
raporlanmaktadır.
Ana iş hedefine ulaşma yolunda ortaya
çıkabilecek belirsizlikler risk yönetimi kapsamında
değerlendirilerek şirketin kritik riskleri belirlenmektedir.
Konut ve sanayi müşterileri için enerji talep
yapısındaki değişim izlenmekte, piyasa için
oluşturulan mevzuat yapısı yakından takip
edilmektedir.

• Since the opportunities we do not use on time are
considered by us as risks, the developments in industry
are monitored and reported.
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Riskler öncelikle ortadan kaldırılmaya, eğer
kaçınılmaz ise etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetler
tanımlanmakta, uygulanmakta ve sonuçları düzenli
olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca yıl içerisinde, şirketimizin başarı hikâyelerini
sektördeki ulusal ve uluslar arası oyuncularla
birimimiz tarafından paylaşılmış ve sosyal sorumluluk
projelerine de destek verilmiştir.
• İtalya/Milan’da 15.09.2011 tarihinde düzenlenen
“Smart Metering & Grids Southern Europe Summit
2011” isimli zirveye konuşmacı olarak katılındı.
Düzenlenen uluslararası zirveye Dünya’nın en büyük
enerji şirketlerinin CEO ve üst düzey yöneticileri katıldı.
Toplantıya Türkiye’den konuşmacı olarak yalnızca
Kayserigaz davet edilmiş ve yaptığımız sunum tüm
katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle takip
edilmiştir.
• İlk ve orta dereceli okullarda diğer birimlerden
arkadaşlarımızın da katıldığı KUÇEP projesi
kapsamında çevre konulu seminerler düzenlenmiştir.
Gerçekleştirdiğimiz seminerlerde çevre kirliliği ve
sebepleri, çözüm için yapılması gerekenler gibi önemli
konular işlenmiştir ve bu bağlamda doğalgazın önemi
vurgulanmıştır.

business goal are evaluated under the risk management
and critical risks of the company are identified. Changes
in the energy demands are monitored for household and
industrial customers and maturity structure established
for the market is followed up closely. At first, we attempt
to eliminate the risks. If they are inevitable, we define
and perform activities to minimize their impacts and we
evaluate the consequences regularly.
Within the same year, our department shared success
stories of the company with national and international
actors in the industry and supported social responsibility
projects.

• We attended “Smart Metering & Grids Southern Europe
Summit 2011” as the speaker, on 15.09.2011 in Milano,
Italy. This international summit saw the participation of
CEOs and senior managers of leading energy companies
of the world. Only Kayserigaz was invited as a speaker
from Turkey to the summit and our presentation attracted
great attention of all participants.
• Under the KUÇEP project, in which our colleagues
from other departments also participated, we organized
environment related seminars in primary and secondary
schools. During the seminars, we covered environmental
pollution, its results, solutions, and the importance of
natural gas was highlighted in this regard.
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Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti İçin Kurumsal İletişim
Stratejileri Geliştiriyoruz
Kayserigaz kurumsal iletişim departmanı 2011 yılında
stratejik iletişim planını enerji sektöründe ‘’Koşulsuz
Müşteri Memnuniyeti’’ üzerine kurgulamıştır.
Kısa sürede doğru stratejik iletişim planıyla sektöründe
ve faaliyet gösterdiği alanda marka olmayı başaran
Kayserigaz, markanın devamını en iyi şekilde
yansıtmak sektörüne marka olma yolunda edindiği
bilgi birikimini doğrudan ve dolaylı aktarmak
için 2011 yılında kurumsal iletişim faaliyetlerini
sürdürmüştür.
Model şirket olmak için şeffaf yönetim anlayışının
olması gerektiğini bilen Kayserigaz; kurum içi
iletişiminde çalışanlarının memnuniyetini ve kuruma
bağlılığını artırmak için ayrıca holding üst düzey ve
orta düzey yöneticilerden dönemsel oluşan mesajları
başarılı şekilde çalışan paylaşım toplantıları ile
çalışanlarına ileterek şirket hakkında bilgi sahibi
olunmasını sağlamıştır. Piknik, özel günlerde yemek
organizasyonları ve bu organizasyonlar içerisinde
yer alan danışmanlarla kişiye özel oyun ve eğlence
aktiviteleriyle, çalışanların Kayserigaz’a aidiyetleri
kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır.
Kurum dışı iletişim çalışmalarında medya
ilişkilerini açıklık, şeffaflık ve bilgilendirme temeline
dayandırarak; basın toplantıları, özel röportajlar,
basın ziyaretleri, özel basın yemekleri, basın bültenleri,
özel aktivitelerle basın mensuplarının iş yaşamından
kaynaklanan yorgunluklarının atılmasına vesile
olunmuş kuruma bakış açısının her daim en üst
düzeyde kalması sağlanmıştır.
Faaliyetine başladığı günden bugüne kadar ‘’Koşulsuz
Müşteri Memnuniyeti’’ ile müşterilerine seslenen
Kayserigaz müşterilerinin istek ve beklentileri için her
yıl uluslararası araştırma firmalarına araştırmalar
yaptırmakta ve bu araştırmalar sonucunda
müşterilerine özel kampanya ve etkinlikler tasarlayıp
hem var olan müşteri portföyünün memnuniyet
ve markaya bakış açısını korumakta hem de yıllık
planlanan penatrasyon oranlarına rahatlıkla
ulaşmaktadır.
Geleceğimiz çocuklardır bakış açısıyla Kayserigaz
2011 yılında da çocukların yeşil ile barışık mavi
ile dost temiz bir Kayseri fikrini benimsemeleri için
maskotu Dolgi ile tiyatro, eğlence, sergi, tanıtım gibi
aktiviteler düzenleyerek 20.000 çocuğa ulaşmıştır.

We Develop Corporate Communication Strategies for
Unconditional Customer Satisfaction
Kayserigaz Corporate Communication Department
shaped its 2011 strategic communication plan based
on “Unconditional Customer Satisfaction” in the energy
industry.
Kayserigaz, which has achieved to become a brand in
a short time with its adequate strategic communication
plan in the industry and field of business, kept performing
its corporate communication activities in 2011 in order
to reflect the continuity of its brand and transfer its
knowledge and experience gained in the course of being
a brand.
Kayserigaz is aware of the fact that a transparent
management style is required to become a model
company and thus, in order to increase employee
satisfaction and engagement in corporate
communication, Kayserigaz informed them about the
company by sharing the regular messages of senior
and mid-level directors through personnel communion
meetings. Kayserigaz tried to increase the employee
engagement by organizing picnics, meal events on
special days and personal game and entertainment
activities.
Under the external communication activities, we
established our press relations on openness, transparency
and disclosure. Accordingly, by means of press
conferences, special interviews, media visits, special
media meals, press bulletins and special activities, we
relieved the work tiredness of press members and tried
to keep their perspective about our company always at
highest level.
Since its establishment, Kayserigaz addresses to its
customers with the understanding of “Unconditional
Customer Satisfaction” and performs annual surveys
through international survey companies in order to
identify customer demands and expectations. Based on
the results of these surveys, Kayserigaz develops special
campaigns and activities for its customers and thus
maintains the satisfaction and brand perspective of its
existing customers and reaches its annually planned
customer penetration figures.
With its viewpoint of “our future is our children”,
Kayserigaz, in 2011, organized theatre days,
entertainments, exhibitions and promotion activities with
its mascot “Dolgi”, to make children adopt the idea of “a
clean Kayseri at peace with green and friends with blue”,
and entertained 20.000 children.
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Model şirket olmanın getirilerinden bir diğeri olan
dün, bugün, yarın için stratejik iletişimini planlayan
Kayserigaz bu sayede yönetimsel ve dış kaynaklara
bağlı olarak oluşacak şirket imajı ve marka değerinin
zedelenmesine neden olacak unsurları en aza
indirmiştir.
Basın İletişim Planı ve Basın Toplantıları
Şirketin paydaşları ile arasındaki köprü niteliği
taşıyan Basın kuruluşlarının, şirketimizin model
şirket olmasındaki en önemli bakış açısı şeffaf
yönetim anlayışını; yapılan etkinlikler, duyurumlar,
açıklamalar, toplantılar sayesinde paydaşlarımıza
en iyi şekilde duyurmaktadır. İşte bu aşamada
Kayserigaz olarak Model Şirket olmanın getirdiği
vizyonla her yıl basın ile iletişimimizin sürekli ve
düzenli olması için basın iletişim planı gerçekleştirilip,
basın toplantılarının tarihlerini aylar öncesinden basın
iletişim planı ile oluşturmaktadır.
Bu sebeple duyurum faaliyetlerimizde paydaşlarımızla
paylaşımlarımızda aktif olarak basın bültenlerine
yer vermekteyiz. Her yıl basın bültenlerimiz ve
ekstra duyurum faaliyetlerimiz neticesinde yerel
ölçekli bir şirkete göre ulusal ölçekli bir şirketin haber
kapasitesi kadar haberlerimiz yazılı, görsel, işitsel basın
kuruluşlarında yer almaktadır.

Kayserigaz, which plans its past, present and future
strategic plan as a model company, minimized the
elements that may harm the corporate image and brand
value as a result of administrative and external problems.
Press Communication and Press Conferences
Media corporations, which are the bridge between the
company and its stakeholders, inform the public and
our stakeholders about our transparent management
style, which is the most important perspective in being a
model company, by means of activities, announcements,
statements and conferences. At this very point,
Kayserigaz, as a model company, develops annual
press communication plan in order to keep our relations
continuous and consistent with the press and define the
dates of press conferences.

2011 yılı içerisinde Kayserigaz ‘ın işitsel, görsel, yazılı
basın ve sosyal networklerde haber niteliğinde çıkan
basın bülteni sayısı 61 dir. 2891 haber ile kendini
paydaşlarının gündemine taşımayı başarmıştır.

Therefore, we announce our activities in press bulletins
for our stakeholders. As a result of our press bulletin and
announcement activities, the developments and news
about our company is covered in the visual and written
media as much as any national-scaled company.

Sektörümüzde faaliyet gösteren ve sektör oyuncuları
tarafından yakından takip edilen sektör yayınlarına
birebir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzde ilk
defa bu nitelikte olan ziyaretler sayesinde dergi
sahipleri ve genel yayın yönetmenleri Kayserigaz‘ı bir
kez daha takdir etmişlerdir.

In 2011, the number of press bulletin news covered in
visual and written media and social networks was 61.
Also, such media and networks featured 2891 news items
about Kayserigaz and thus, the company informed its
stakeholders.

Kurumsal Yayınlar
Bir üst yapımız olan EWE’ nin kurumumuzun ve
doğalgazın algısını paydaşlarımızın zihninde
güçlendirmek, personellerimizin kurumumuz hakkında
sürekli ve düzenli enformasyon sürecine dahil olmasını
sağlayarak şirket ve grup aidiyet kültürünün artmasını
sağlamak paydaşlarımıza doğalgazın bilinmeyen
yönlerini anlatmak yanlış bilinen yanlarını düzeltmek
için her yıl düzenli aralıklarla EWE 360 DERECE ve
Portal Kurum içi kurumsal yayınlarımızı, Kayserigaz
Derki isimli sektörel yayınımızı belirli tarih aralıklarında
yayınlamaktayız.
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The company also visited the agencies of industry
periodicals which operate in the energy sector and are
closely followed-up by industry players. The owners and
chief editors of such periodicals appreciated Kayserigaz
for doing such visits for the first time in this industry.
Corporate Publications
Each year, we release “EWE 360 DERECE” journal,
corporate publications and industrial periodical named
“Kayserigaz Der Ki” (Kayserigaz Says), in order to
strengthen the perspective of our stakeholders about
EWE, our corporation and natural gas, provide our
personnel with continuous and regular information and
details about our corporation, increase their corporate
engagement, introduce unknown facts about natural gas
to our stakeholders and correct mistaken details about
natural gas.

Aktif Sponsorluk
Sponsorluk çalışmaları şirketin kurum kültürü, stratejisi,
faaliyet alanları ve hedef kitlesi doğrultusunda
seçildiğinde ve yürütüldüğünde başarılı sonuçlar
doğurmaktadır. Bu aşamada stratejik iletişim
planlamamız, sponsor olacağımız faaliyetler tek tek
incelenerek 2011 yılının başında oluşturulmuştur.
Sponsorluklarımızla marka aidiyetinin, sponsor
olduğumuz kurum üzerinden kuruma ihtiyaç duyan
veya bağlı olan kişilerde oluşması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda; Bedir Sağlık Gönüllüleri Derneği’ne
sponsor olunarak hekimler ve sağlık mensupları
arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlanmıştır.
8. Türkçe Olimpiyatları’nın Kayseri etkinliklerine
sponsor olunarak güzel dilimiz Türkçe‘nin bilinirliğini
arttırmak adına katkıda bulunulmuştur.
Çevre ile ilgili yer aldığımız sponsorluk çalışmalarında
ise, “yeşil ile barışık mavi ile dost temiz bir
Kayseri” sloganımızın insanların algılarında yer
almasını sağlayarak doğalgaz konumlandırması
gerçekleştirilmiştir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir
sosyal sorumluluk bakış açısını “model şirket olmak”
vizyonuyla birleştiren Kayserigaz sosyal sorumluluğu,
yardım çalışmalarının ötesinde tutarak halktan
kazandığını halka ihtiyaçları doğrultusunda geri
vermek üzere kurgulamıştır.
Bu çerçevede 2011 yılında Kayserigaz’ın maskotu ve
doğalgaz’ın simgesi haline gelen DOLGİ ile çocuklara
çevre bilinci, gerçekleştirilen birçok aktiviteyle
aktarılarak geleceğimiz olan çocuklarımızın çevreye
olan duyarlılıkları artırılmıştır.
Şehirler solunan havanın kalitesi ile marka olurlar
projesi kapsamında şehrin Mimarsinan Organize
Sanayi Bölgesi’nde 20.000 fidan dikimi gerçekleştiren
Kayserigaz; Kayseri’de solunan havanın daha
kaliteli olması için üzerine düşen sorumlukları yerine
getirmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre Koordinasyon Merkezi
işbirliği ile düzenlenen ve küresel ısınmaya dikkat
çekmek amacıyla KUÇEP 1.Uçurtma Şenliği’nde
Kayserigaz uçurtma hediye ederek KUÇEP okullarına
destekte bulunmuştur.

Active Sponsorship
Sponsorship activities produce successful outcomes when
they are selected and managed in line with the culture,
strategy, field and audience of the company. At this
stage, our strategic communication plan was developed
in the beginning of 2011 by examining each sponsorship
activities.
Through our sponsorship activities, we aim to create
brand engagement in individuals who need or are
affiliated to the institution or organization that is under
our sponsorship. In this regard, we became the sponsor
of Bedir Health Volunteers Organization and created
cooperation and solidarity among medical doctors and
health professionals.
We also became the sponsor of Kayseri activities of 8th
Turkish Olympics and contributed to the awareness of
Turkish, our beautiful language.
Through our sponsorship activities on the environment,
we highlighted our motto “a clean Kayseri at peace
with green and friends with blue” in people’s minds and
improved awareness about natural gas.
Corporate Social Responsibility
Kayserigaz, which combines its social responsibility
perspective with the vision of being a model company
under social responsibility activities, Kayserigaz
pays attention to the social responsibility more than
contribution activities and giving the gains received from
the public back to the public in line with their needs.
In this context, in 2011, we increased the sensitivity
and awareness of children by means of many activities
through our mascot “Dolgi”, which has become the
symbol of natural gas.
As part of the “Cities Become a Brand with the Quality
of Breathing Air Project”, Kayserigaz gave life to 20,000
young plants within the Mimarsinan Organized Industry
Zone, and fulfilled its responsibilities to have a higher air
quality in Kayseri.
In the KUÇEP 1st Kite Fest which was organized in
cooperation with Provincial Directorate for National
Education Environmental Coordination Center in order
to raise awareness on global warming, Kayserigaz
presented kites as gift and supported KUÇEP schools.
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DOĞALGAZ HATLARINDA KAÇAK
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LEAK SEARCH AND PLANNED MAI
NATURAL GAS PIPELINES
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, 1.308 km polyethylene
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context, throughout Kayseri, 217
service pipelines, which
ne
thyle
polye
km
487
main pipeline and
in total , were controlled and
make 2.012 km natural gas pipelines
no leak was detected.
10.12.2011

09.12.2011

A TIMELY INTERVENTION BY KAYSERİGAZ EMERGENCY TEAMS
After receiving a notice on 12:01 that there was a gas leakage in the main steel line
with 20 bar pressure at Erkilet Town , Dere Street, North Beltway Crossing, Kayserigaz’s
Emergency 187 Teams intervened in and solved the breakdown on 12:05, and thus, the
problems were eliminated without causing any loss of life or property, and without
any disturbance to the citizens.
09.12.2011

KAYSERİGAZ ULUSAL BASINDA ÜÇÜNCÜ YEREL BASINDA BİRİNCİ
OLDU
Ajans pres’in yaptığı araştırmada Kayserigaz ulusal basında
Başkentgaz ve İgdaş’tan sonra üçüncü yerel basında ilk sırada yer
alarak 6 milyon 257 bin 498 okura ulaşma başarısını elde etti.
01.12.2011
KAYSERİGAZ IS THE THIRD IN THE NATIONAL PRESS AND FIRST IN THE LOCAL
According to the survey conducted by Ajans Pres, Kayserigaz became the third
company covered in the national press, after Başkentgaz and İgdaş, and ranked
first in the local press. In total , 6.257.498 people read the news and articles about
Kayserigaz.
01.12.2011
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KAYSERİGAZDAN EV KAMPANYASININ TALİHLİSİ BELİRLENDİ.
Kayseri halkına her sene sağlamış olduğu fırsatlarla dolu kampanyalarla doğalgaza geçişini kolaylaştıran Kayserigaz; 2011 yılında da sektörünün en büyük ve en özel kampanyasıyla kazandırmaya devam etti.
20 Ağustos 2011 tarihinde başlayan ve de 15 Kasım 2011 tarihinde sona
eren “Doğalgaz Abonelik Kampanyası”nda 1 kişiye hayallerindeki evi sunan Kayserigaz 21 Kasım Tarihinde Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve
Kayseri 1. Noter Vekili Mesut Yildirim’ın katılımıyla gerçekleştirilen çekilişte 189 çekiliş numarasıyla 80 yaşındaki emekli Ahmet Abdioğlu’na
çıktı.
30.11.2011
WINNER OF THE HOUSE CAMPAIGN FROM KAYSERİGAZ SELECTED
Kayserigaz, which makes natural gas usage easier by organizing and offering various special offers to the citizens of
Kayseri, kept its customers winning again with the biggest and most special campaign of the industry in 2011.
Kayserigaz, which presented one customer with the house of his/her dreams under the “Natural Gas Subscription Campaign” started on 20th August, 2011 and ended on 15th November, 2011, organized a lottery on 21st November with the
participation of representatives from the General Directorate of National Lottery and Kayseri 1st Notary Public Mesut
Yıldırım, and Ahmet Abdioğlu, a 80-year-old retired citizen , won the house.
30.11.2011

KAYSERİGAZ’IN GELENEKSEL 8. KAN VERME KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayserigaz geleneksel 8. Kan verme kampanyasını gerçekleştirdi. Kayserigaz; geçen yıl da
Kızılay’ın “Birbirimize İhtiyacımız Var’’isimli
kan verme kampanyasına destek vermişti.
Kayserigaz’ın 2005 yılından itibaren her yıl
düzenlediği ve çalışanları tarafından büyük
destek gören kan bağışı kampanyası bu yılda çalışanlarının yarısına yakınının kan
vermesiyle gerçekleştirildi. Kayserigaz kan
bağışı kampanyası, geçen yılda olduğu gibi
bu yılda Kayserigaz Konferans Salonu fuaye
alanında yapıldı.
25.11.2011

KAYSERİGAZ ÇALIŞANLARI ETKİLİ İLETİŞİM
EĞİTİMİ ALDI
Kayserigaz; çalışanlarının gelişimine katkıda
bulunmak, % 100’lere yaklaşan müşteri memnuniyeti oranlarını sürekli kılmak amacıyla
çalışanlarına ‘’Etkili İletişim’’ eğitimi aldırdı .
29.11.2011
EFFECTIVE COMMUNICATION TRAINING GIVEN FOR
THE KAYSERİGAZ PERSONNEL
To contribute to the development of personnel and to perpetuate the rate of customer satisfaction which is at about
100%, Kayserigaz organized “Effective Communication
Training” for the personnel .
29.11.2011
TRADI TIONAL 8th BLOOD DONATION CAMPAIGN OF KAYSERIGAZ WAS CARRIED OUT
Kayserigaz carried out its 8th Traditional Blood Donation campaign .
Kayserigaz also supported the Red Crescent’s blood donation campaign
called “1.000.000 Good People Wanted” which was carried out last year.
The blood donation campaign which is organized by Kayserigaz every
year since 2005, and which is supported by the personnel , was held
this year as well with the blood donation of almost half of the personnel . Due to the decision it made, Kayserigaz organizes blood donation campaigns twice a year and this year it was held in the lounge
of the Kayserigaz Conference Hall .
25.11.2011

KAYSERİGAZ 2010 FAALİYET RAPORU YAYINDA
Kayserigaz 2010 faaliyet raporu yayınlandı.
Kayseri Genel Müdür Hasan Yasir Bora yaptığı
açıklamada ‘’İlk olmak ilklerle kalmak konsepti
ile faaliyet raporunu hazırladık. Enerji sektörünün model şirketi olmak vizyonuyla çalışanlarımızdan aldığımız güçten yararlanıyor başarıya giden yolda yetiletimizi güçlendiriyoruz. Bu
vesileyşe doğalgaz kullanarak memnuniyetlerini
her ortamda her vesiyle dile getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum’’. Dedi.
05.11.2011

KAYSERİGAZ RELEASED I TS ACTIVI TY REPORT FOR 2010
Kayserigaz released its activity report for the year 2010. In his statement, Kayserigaz General Manager Hasan Yasir Bora said, “We developed our activity report with the concept of being a leader
company. Based on our vision of being the model company of the energy industry, we get our
power from our employees and we strengthen our status in the course to success. On this issue, I
express my thanks to our customers who al ways speak of their satisfaction in using natural gas.”
05.11.2011
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KAYSERİGAZ MÜŞTERİLERİNİ UYARIYOR.
Bilindiği gibi, kış aylarında soğuk dış hava sıcaklığı ve lodos rüzgârlarının
etkili olduğu Kayserimizde kamuoyu tarafından baca zehirlenmesi olarak
bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşanmakta ve olumsuz
sonuçlanan üzücü vakalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora; kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde
vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı
zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çekti.
28.10.2011
KAYSERİGAZ WARNS I TS CUSTOMERS
As is known , in Kayseri where exterior temperature and southwest wind take effect during the winter
season , carbon-monoxide (CO) poisoning, which is also known by the public as chimney poisoning,
occurs and unfortunate events happen as a result of such poisonings. Therefore, Kayserigaz General
Manager Hasan Yasir Bora pointed out the reasons for such cases of poisoning risking the health and
lives of citizens, and the measures to be taken to prevent such accidents.
28.10.2011

BU SENE EĞİTİME BAŞLAYAN
ŞEHRİN ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİ’DE
DOĞALGAZA KAVUŞTU…
Kayserigaz; yürütmüş olduğu doğalgaz
alt yapı çalışmaları kapsamında Erkilet
Dere mahallesinde yapımı tamamlan
şehrin ikinci vakıf üniversitesi olan
Nuh Naci Yazgan Üniversitesini yapmış
olduğu 2105 mt PE hat 2350 mt
çelik hat 1 adet müşteri istasyonu ile
çalışmalarını tamamlayarak doğalgazın KAYSERİGAZ YANGIN TATBİKATI DÜZENLEDİ
konforuna kavuşturdu.
Kayserigaz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
27.10.2011
ekibinin işbirliği ile Kayserigaz çalışanlarına
yangın bilgisi ve söndürme eğitimi verildi ve yangın
tatbikatı yapıldı.
26.10.2011
FIRE EXERCISE CONDUCTED IN KAYSERIGAZ

KAYSERİ’S THIRD UNIVERSI TY STARTING I TS
LIFE THIS YEAR USES NATURAL GAS NOW
Kayserigaz, under its ongoing natural gas
infrastructure works, provided the second
private university of Kayseri, Nuh Naci Yazgan
University located in Erkilet Dere street, with
the comfort of natural gas by installing
a customer station with 2105 metes of
polyethylene line and 2350 meters of steel line.
27.10.2011

With the cooperation of Kayserigaz and Kayseri Metropolitan
Municipality, Kayserigaz provided its personnel with training
about the details of fire and fire extinguishing, and a fire
exercise was conducted.
26.10.2011

KAYSERİGAZ’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
KAYSERİ DOĞAL GAZSIZ KALMAYACAK
Ankara’da gerçekleşen 2. Enerji Zirvesi’nde
Enerco’nun sahibi olan Fatih Baltacı
tarafından Türkiye’de iki şehrin Kasım ayında
gazsız kalacağına yönelik açıklamaları
üzerine; Kayserigaz Kayseri Halkı’nı
bilgilendirdi
15.10.2011
IMPORTANT STATEMENT FROM KAYSERİGAZ: KAYSERİ
WILL NOT GO WI THOUT NATURAL GAS
Upon the statements of Fatih Baltacı, the owner of Enerco, saying that natural gas will not be provided in two
provinces of Turkey, during the 2nd Energy Summit in
Ankara, Kayserigaz informed the citizens of Kayseri about
the issue.
15.10.2011
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KAYSERİGAZ II. ULUSLARARASI TÜRKİYE GAS &
POWER ENERJİ ZİRVESİNDEYDİ.

KAYSERİGAZ SEKTÖRDE BİR İLKE
İMZA ATARAK ISO 10002 MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ BELGESİNİ
ALDI..

13-14 Ekim tarihleri arasında Ankara Sheraton
Oteli Kongre Merkezi’nde düzenlenen II.GAS &
POWER 2011 Türkiye Enerji Zirvesi - Kongre ve
Sergisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
katılımıyla yapıldı.

Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı
araştırmalarda yakaladığı %97’lik
müşteri memnuniyet oranıyla Müşteri
Hizmetlerindeki başarısını kanıtlayan
Kayserigaz sektörün ilk ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak bu
başarısını taçlandırdı.

18.10.2011
KAYSERIGAZ ATTENDED II. INTERNATIONAL TURKEY
GAS & POWER ENERGY SUMMI T

10.10.2011

The 2nd Gas & Power 2011 Turkey Energy Summit, Congress
Exhibition was held with the participation of the Minister of
Energy and Natural Resources, Taner Yıldız and the Minister
of Finance Mehmet Şimşek, at the Congress Hall of Ankara
Sheraton Hotel between the dates 13-14 October.

KAYSERİGAZ, BY LEADING THE WAY IN ENERGY
INDUSTRY, OBTAINED ISO 10002 CUSTOMER
SATISFACTION MANAGEMENT CERTIFICATE
Kayserigaz, which proved its success in customer
services with the customer satisfaction rate of 97%
in the surveys conducted by independent survey
companies, crowned its achievement by obtaining
the ISO 10002 Customer Satisfaction Management
Certificate for the first time in this industry.

18.10.2011

10.10.2011

KAYSERİGAZ’DAN EV KAMPANYASI
Kışa doğalgaz kullanrak girmek isteyen
müşterileri yeni bir kampanyaya daha imza açtı.
Bu kampanya ile Kayserigaz henüz doğalgaz
kullanımına geçmeyenlere abonelik ücterini 5
taksite bölme imkanı sunuyor.Kampanya sonucunda
da şanslı bir talihliye ev verme imkanı sunacak.
05.09.2011
AIR POLLUTION WORKSHOP
Kayserigaz organized a special offer campaign for its customers
who want to use natural gas during the winter. With this
special offer, Kayserigaz enables non-subscribers to pay their
subscription fees in 5 installments. At the end of this campaign ,
a fortunate and lucky subscriber will be given a house as a
gift.

“Yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri için” sloganıyla
tüm Kayseri’ye doğalgazı ulaştıran Kayserigaz; gerçekleştirdiği çok
farklı kampanyalarla da Kayseri halkının ilgisini çekerek 300.000
abone sayısına ulaştı.
26.10.2011

MORE THAN 300.000 SUBSCRIBERS, THANK YOU KAYSERI

05.09.2011

KAYSERİGAZ ÇALIŞANLARI
İF TAR YEMEĞİNDE BİR
ARAYA GELDİ.
Kayserigaz çalışanları
Erciyes binicilik tesislerinde
düzenlenen iftar yemeği
ile bir araya geldi.Tasavvuf
ve türk sanat müziğinin
en beğenilen parçaları
eşliğinde gerçekleşen
iftar yemeğine Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ve
Bursagaz yöneticileri de katıldı.160 kişinin katıldığı geleneksel
iftar yemeğinde Kayserigaz Genel Müdürü konuşma yaparak
Kayserigaz Ailesi’nin iftar yemeğine katılımlarından dolayı
teşekkürlerini iletti.
08.08.2011

3OO BİN ABONEYİ AŞTIK;TEŞEKKÜRLER KAYSERİ

Kayserigaz, which provides natural gas to the whole of Kayseri “for a clean
Kayseri at peace with green and friends with blue”, now have more than
300.000 subscribers by taking the attention of citizens of Kayseri with different
special offers and campaigns.
26.10.2011
KAYSERİGAZ STAFF MET AT THE FAST-BREAKING MEAL
The staff of Kayserigaz and their families came together at the fast-breaking
meal organized at the Horse Riding Facilities in Erciyes. Bursagaz General
Manager Ahmet Hakan Tola and Bursagaz directors also participated in the
fast-breaking meal , which was accompanied by the favorite works of Islamic
Mysticism and Turkish classical music. In the traditional fast-breaking meal
which witnessed the participation of 160 people, Kayserigaz General Manager
held a speech and expressed his sincere thanks to the family of Kayserigaz for
participating in the meal .
08.08.2011
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KAYSERİGAZ AİLESİ GELENEKSEL PAZAR KAHVALTISINDA BULUŞTU
Kayserigaz çalışanları aileleri ile birlikte Kayserigaz kampus bahçesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi ve düzenlenen etkinliklerle eğlendi.
25.07.2011
KAYSERİGAZ FAMILY MET AT THE TRADI TIONAL SUNDAY BREAKFAST
Employees of Kayserigaz together with their families gathered at the breakfast held
in the garden of Kayserigaz campus and entertained themselves through the activities organized.
25.07.2011

EPDK KURUL BAŞKANI KAYSERİGAZ’I ZİYARET ETTİ
EPDK Kurul Başkanı Sn . Hasan KÖKTAŞ; Kayserigaz’ı ziyaret etti. EPDK Kurul Başkanı Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA ve Genel Müdür
Yardımcısı Atilla KARAGÖZ’ün ev sahipliğinde geçen ziyarette Kayserigaz
kampus alanı içerisinde bulunan Proje Müdürlüğü, İşletme Bakım Müdürlüğü gibi birimleri de ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldılar.
09.06.2011
EPDK CHAIRMAN VISI TED KAYSERIGAZ
Energy Market Regulatory Authority (EPDK) Chairman Mr. Hasan Köktaş visited Kayserigaz.
During the visit, the hosts of which were EPDK Chairman , Kayserigaz General Director Hasan
Yasir Bora and Vice General Director Atilla Karagöz, Mr. Köktaş gathered some information
from the directors by also visiting units such as Project Directorate and Management Maintenance Directorate located in the Kayserigaz campus area.

KAYSERİGAZ SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ ZİYARET
ETTİ.

09.06.2011

Kayserigaz sektör dergi ve gazetelerin temsilciliklerini
yerinde ziyaret etti.
06.06.2011

KAYSERIGAZ VISI TED THE REPRESENTATIVES OF INDUSTRY
Kayserigaz visited industry journal and newspaper agencies in
their offices.
06.06.2011

DOĞALGAZ HATLARINDA KAÇAK
ARAMASI YAPILDI
Kayserigaz İşletme Bakım Birimi
rutin olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği kaçak arama faaliyetlerinin birincisini tamamladı. Bu
kapsamda; Kayseri genelinde 209
km çelik,1.232 km polietilen ana
hat, 463 km polietilen servis hattı
olmak üzere 1.904 km doğalgaz
hattı kontrol edildi ve herhangi
bir kaçağa rastlanılmadı.

LEAK SEARCH CONDUCTED IN NATURAL GAS PIPELINES
Kayserigaz Operation and Maintenance Department completed the
first leak search operation , which is conducted twice a year. In
this context, throughout Kayseri, 209 km steel , 1.232 km polyethylene main pipeline and 463 km polyethylene service pipeline,
which make 1.904 km natural gas pipeline in total , were controlled and no leak was detected.
02.06.2011
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KAYSERİGAZ HATIRA ORMANI FİDAN
DİKİM TÖRENİ TAM BİR ŞENLİK HAVASI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayserinin ağaçlandırılma çalışmalarına destek veren Kayserigaz ‘Şehirler
Solunan Havanın Kalitesi İle Marka
Olurlar Projesi’ kapsamında 04 Haziran
Cumartesi günü, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi içinde 10.000 fidana
hayat verdi.
06.06.2011
KAYSERIGAZ MEMORIAL FOREST PLANTING CEREMONY CARRIED OUT IN A CARNIVAL ATMOSPHERE
Kayserigaz, which supports the works of the
reforestation of Kayseri, gave life to 10,000
young plants on 4 June, Saturday within
the Mimarsinan Organized Industry Zone as
part of the ‘Cities Become a Brand with the
Quality of Breathing Air Project.”
06.06.2011

KAYSERİGAZ WEB SİTESİNE ÖDÜL
Kayserigaz Web Sitesi www.kayserigaz.com .tr, World-wide-web-awards tarafından verilen 2011 Platinum Site Award( Platin Site Ödülüne) layık görüldü.
İnternetin vatanı Amerika menşeli “The WWW Association” tarafından , Web Dünyasının tasarım,
kolay kullanım, amaca yönelik zengin içerik, teknolojiye uygunluk gibi başlıca kriterleri esas alarak değerlendirdiği en iyi web sitelerinin ödüllendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ödüllendirme
programı, Kayserigaz Web Sitemizi The World Wide Web Awards™ Platinum Web Award ödülüyle
onurlandırdı.
18.05.2011
AN AWARD FOR KAYSERIGAZ’S WEBSI TE
Kayserigaz’s Website www.kayserigaz.com .tr was awarded the 2011 Platinum Site Award by World-wide-web-awards.
The awarding program carried out by “The WWW Association”, the origin of which is American , the homeland of the
internet, to award the best websites of the web world on the basis of some primary criteria such as design , accessibility, goal oriented rich content and technological compliance honored Kayserigaz’s Website with The World Wide Web
Awards™ Platinum Web award.
18.05.2011

KAYSERİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN KURTULDU
MU?
Kayseri’de doğalgaz kullanımın yaygınlaştığı her gün hava kirliliği değerlerine olumlu
yönde etki yaptığı TUİK ( Türkiye İstatistik
Kurumu ) yayınladığı SO2 ve PM değerlerinde ki düşüşte görülüyor. Doğalgazın depolanma ihtiyacı ve kül gibi artıklarının
olmaması, diğer yakıt türleri için ödenen
nakliye bedellerinin bulunmaması, çevremizin , binamızın ve evlerimizin temiz kalması,
zahmetsiz ve kontrollü yakılabilme gibi özellikleri nedeniyle Kayseri halkının bilinçli
bir şekilde doğalgazı tercih etmesinin sonucu
olarak hava kirliliği değerlerinde düşme görülüyor.
17.05.2011

MİÇEK TOPLANTISI KAYSERİGAZ’DA
YAPILDI
Melikgazi Kaymakamlığı başkanlığında kurum, kuruluşlar ile sivil
toplum örgütleri ve Gönüllüler Çalışma Grubundan oluşturulan ve
kısa adı MİÇEK olan Melikgazi İlçe
Çevre Komitesi’nin Mayıs ayı toplantısına Kayserigaz ev sahipliği yaptı.

HAS KAYSERI ELIMINATED OF AIR POLLUTION?
It is seen from the decrease in SO2 and PM values released by TUİK (Turkish Statistical Institute)
that natural gas use in Kayseri, which is becoming more widespread day by day, affects air pollution
values in a positive way. Because natural gas does not need to be stored and it does not contain waste
such as ash, it does not have a carriage cost and it keeps our environment, buildings and houses clean ,
and due to its easy and controlled burning quality, a decrease in the air pollution values is observable.
As a result, the citizens of Kayseri consciously prefer natural gas.
17.05.2011

GELENEKSEL 7. KAN VERME KAMPANYASI

MİÇEK toplantısına Melikgazi Kaymakamı Nusret DİRİM, Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir BORA,
kurum ve kuruluşların temsilcileri
katıldı.

Kayserigaz also supported the Red Crescent’s blood donation campaign called “1.000.000 Good People Wanted” which was carried
out last year. The blood donation campaign which is organized
by Kayserigaz every year since 2005, and which is supported by
the personnel , was held this year as well with the blood donation of almost half of the personnel . Due to the decision it made,
Kayserigaz organizes blood donation campaigns twice a year and
this year it was held in the lounge of Kayserigaz Conference Hall .

Kayserigaz; geçen yıl da
Kızılay’ın “1.000.000 İyi
İnsan Aranıyor!” isimli kan
verme kampanyasına destek
vermişti. Kayserigaz’ın 2005
yılından itibaren her yıl
düzenlediği ve çalışanları tarafından büyük destek
gören kan bağışı kampanyası bu yılda çalışanlarının yarısına yakınının
kan vermesiyle gerçekleştirildi. Kayserigaz geçen yıl
aldığı kararla her yıl 2
kez düzenlediği kan bağışı kampanyasını bu yılda
Kayserigaz Konferans Salonu fuaye alanında yapıldı.

12.04.2011

12.04.2011

05.05.2011

MIÇEK MEETING HELD IN KAYSERIGAZ
The May meeting of Melikgazi District Environment Committee (MİÇEK) which is founded by establishments, institutions,
non-governmental organizations and Volunteers Work Group
under the presidency of Melikgazi District Governorship was
held in the hosting of Kayserigaz.
Melikgazi District Governor Nusret Dirim, Kayserigaz General
Manager Hasan Yasir Bora and the representatives of institutions and establishments participated in the MIÇEK meeting.

TRADI TIONAL 7th BLOOD DONATION CAMPAIGN

05.05.2011
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KAYSERİGAZ ÇEVREYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kayserigaz; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte
başlattığı “Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi” ismiyle yürütülen program çerçevesinde eğitimler veriyor. KUÇEP olarak adlandırılan “Kayseri Uygulamalı Çevre
Eğitimi Projesi” kapsamında projeye katılan 41 ilköğretim okulunda çevre konulu
seminer düzenliyor.
21.03.2011
KAYSERIGAZ KEEPS SUPPORTING THE ENVIRONMENT
Kayserigaz provides trainings under the program which is carried out in the name of “the Applied Environmental Education Project” and started with the collaboration of the Ministry of
Environment and Forestry and the Ministry of National Education . It organizes seminars on the
environment in 41 elementary schools participating in the project under the “Kayseri Applied Environmental Education Project” (KUCEP).
21.03.2011

KAYSERİGAZ’DAN KIŞ KAMPANYASI
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir
Kayseri için…” tüm Kayseri’yi doğalgaza kavuşturma hedefini taşıyan Kayserigaz, taksit ertelemeli kampanyasını başlattı.
En ekonomik, en çevreci, en verimli yakıt
doğalgazı tüm Kayseri’de alt yapısını tamamlayarak ulaştıran Kayserigaz kış kampanyasıyla 3 taksit erteleme 7 taksitte ödeme
kolaylığı sunuyor.
09.03.2011

WINTER CAMPAIGN FROM KAYSERIGAZ
Kayserigaz, which aims to provide natural gas to the
whole of Kayseri “for a clean Kayseri at peace with
green and friends with blue”, started a campaign
with deferred installment opportunities.
Kayserigaz, which provides natural gas, the most economical and efficient fuel , to the whole of Kayseri by completing its infrastructure, offers payment
plans in which payment can be postponed for three
installments and paying in seven installments with
its winter campaign .
09.03.2011

KAYSERİGAZ’DA ÇALIŞAN PAYLAŞIM TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2010 yılı değerlendirmelerini yaptığı ve 2011yılı hedeflerini belirlediği 4. Yönetimin Gözden Geçirme
Toplantısını Kapadokya’da düzenleyen Kayserigaz, tüm
çalışanlarının alınan kararlardan haberdar olması ve
şirkete katma değer olacağını düşündükleri konuları
paylaşmaları amacıyla, Kayserigaz Konferans Salonunda çalışan paylaşım toplantısı yaptı.
05.03.2011
PERSONNEL COMMUNION MEETING HELD IN KAYSER- KAYSERIGAZ 4th ADMINISTRATION REVIEW MEETING
HELD
IGAZ
Kayserigaz, which held the 4th Administration Review Meeting where the evaluation of 2010 was made and targets
for 2011 were determined, held the personnel communion
meeting in Kayserigaz Conference Hall in order to make all
employees informed about the decisions taken and to share
issues and subjects that can add value to the company.
05.03.2011
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Kayserigaz held its 4th Administrational Review Meeting in a
camp made in Cappadocia for three days where the evaluation of 2010 was made and targets for 2011 were determined.
Kayserigaz 4th Administration Review Meeting, in which Kayserigaz General Manager Hasan Yasir Bora, Vice General Manager Atilla Karagöz, department managers and 35 employees
from different units participated, was held in Cappadocia.
05.02.2011

KAYSERİGAZ 4. YÖNETİMİN
GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI YAPILDI
Kayserigaz; 2010 yılı değerlendirmelerini yaptığı ve 2011 yılı
hedeflerini belirlediği 4. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısını Kapadokya’da düzenlenen 3
günlük kampta gerçekleştirdi.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir BORA, Genel Müdür Yardımcısı Atilla KARAGÖZ, bölüm
müdürleri, farklı birimlerden 35
çalışanın katıldığı Kayserigaz 4.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Kapadokya’da yapıldı.
05.02.2011

UGETAM KAYSERİGAZ’I ZİYARET ETTİ
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ümit Doğay
ARINÇ, UGETAM Genel Müdürü Serkan KELEŞER ve Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Bulundu;Kayserigaz’ı
ziyaret etti.
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı ve konuklar Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA’nın ev sahipliğinde
geçen ziyarette Kayserigaz kampus alanı içerisinde bulunan Proje Müdürlüğü, İşletme Bakım Müdürlüğü, Depo
gibi birimleri de ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldılar.
27.01.2011
UGETAM VISI TED KAYSERIGAZ

KAYSERİGAZ’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALINDI
Kayserigaz’da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; iş kazaları ve meslek hastalıklarına
karşı çalışanları bilgilendirmek, kıl payı
atlatılan olaylara karşı duyarlılığı artırmak ana amaçları kapsamında alındı.
Çalışma Bakanlığı Baş İş Müfettişi
Hamdi ÇONA tarafından verilen eğitim
Kayserigaz’ın Konferans salonunda gerçekleştirildi. İş sağlığı ve İş Güvenliğine,
risk değerlendirmesine ve özellikle kıl payı
olayların kayıt altına alınması için muhakkak bildirilmesine vurgu yapılan eğitim; Baş İş Müfettişi ve A sınıfı İş güvenliği Uzmanı Hamdi ÇONA’nın yaşanmış
olayların video ve görselleriyle hafızalara
yerleşen , etkili sunumuyla gerçekleşti.

UGETAM Board Chairman Prof. Ümit Doğay Arınç, UGETAM General Manager Serkan Keleser and Strategy and Business Development
Manager Huseyin Bulundu visited Kayserigaz. During the visit, which
was hosted by Kayserigaz General Manager Hasan Yasir Bora, UGETAM
Board Chairman and guests received information from the managers
by visiting units such as Project Management, Operation and Maintenance Management and Storage located in the campus of Kayserigaz.
27.01.2011

KAYSERİGAZ’DA BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMLER YAPILIYOR
Kayseri İlinin Doğalgaz Dağıtımı, İletimi ve Pazarlaması alanında yürüttüğü çalışmaları için Kayserigaz’ın
uluslararası standartlarda bağımsız dış denetimi ve vergi
denetimleri PricewaterhouseCoopers tarafından gerçekleştiriliyor.

26.01.2011

Günümüzün global ekonomik koşulları, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne
çıkarıyor. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabiliyor.
Kayserigaz bu ilkelerden hareketle PricewaterhouseCoopers
Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri tarafından denetleniyor.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING
MADE IN KAYSERIGAZ

06.01.2011

Occupational Health and Safety Training was conducted in Kayserigaz under the main purposes of informing the personnel about occupational accidents
and illnesses and increasing awareness against the
events of a close shave.
The training which was given by The Ministry of
Labor Chief Work Supervisor Hamdi Çona was held
in the conference hall of Kayserigaz. The training, in
which occupational health and safety and especially registering and reporting of the minor accidents
were emphasized, was conducted by the effective presentation of Chief Work Supervisor and A-Class Occupational Safety Expert Hamdi Çona with the aid
of videos and visuals of true life experiences.
26.01.2011

INDEPENDENT EXTERNAL AUDI TS CONDUCTED IN KAYSERIGAZ
For Kayserigaz’s operation on natural gas distribution in Kayseri, its transfer and marketing, independent external audit
and tax audit of Kayserigaz are conducted by PricewaterhouseCoopers in international standards. Today’s global economical conditions and the climate of both national and international business world highlight the concepts of continuity
and transparency in companies. Transparency can only be attained through financial reporting and independent business
auditing in international standards. In the same direction with these principles, Kayserigaz is audited by PricewaterhouseCoopers Turkey Independent Auditing Services.
06.01.2011

İLETİŞİM TEKNİKLERİ&MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ
Kayserigaz; çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak, % 100’lere yaklaşan müşteri memnuniyeti
oranlarını sürekli kılmak amacıyla çalışanlarına İletişim Teknikleri&Müşteri İlişkileri Eğitimi aldırdı.
Kayserigaz Konferans Salonunda düzenlenen İletişim Teknikleri&Müşteri İlişkileri konulu eğitim semineri Öğr. Gör. Almila Dalkılıç’ın eğitici olduğu kadar eğlenceli sunumuyla gerçekleşti. Yönetim becerileri ve kişisel gelişim eğitimi, yönetim danışmanlığı ile sektör ve pazar araştırma hizmetleri sunan
Stratejitek Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim şirketinden alınan eğitime Müşteri Hizmetleri, Pazarlama,
Çözüm Noktası, Tahsilât gibi birimlerde müşteri ile birebir iletişim halinde olan 40 Kayserigaz çalışanı
katıldı. İletişim teknikleri, telefonda iletişim, müşteri ilişkileri ve beden dili konularına değinen Almila Dalkılıç katılımcılara da uygulamalar yaptırdı.
29.12.2010
COMMUNICATION TECHNIQUES & CUSTOMER RELATIONS TRAINING GIVEN
To contribute to the development of personnel and to perpetuate the rate of customer satisfaction which is at about 100%, Kayserigaz
organized Communication Techniques & Customer Relations Training for the personnel .
The training seminar on Communication Techniques & Customer Relations which was held in Kayserigaz Conference Hall was carried
out by the educating and entertaining presentation of Lecturer Almila Dalkılıç. Forty Kayserigaz employees who are in a peer to peer
communication with customers in the departments such as Customer Services, Marketing, Solution Point and Collection participated
in the training given by Strategic Corporate Consultancy and Training Company which offers industry and market research services
with personal development training and management consultancy. Almila Dalkılıç who touched upon the issues of communication
techniques, telephonic communication , customer relations and body language also made participants perform some practices.
137
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